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ا يف عمل ائتالف »اأمان«، فقد �صرعت امل�ؤ�ص�صة بتطبيق  �صهد عام 2013 حتّ�الاً مهمًّ
نه���ج االإدارة بالنتائج؛ بهدف تعظيم اأثر براجمها وتدخالتها يف حت�صني م�صت�يات 
النزاه���ة وال�صفافي���ة، وتخفي�س م�صت����ى انت�ص���ار الف�صاد يف فل�صط���ني. واعتمدت 
»اأمان«  يف هذا على تعزيز م�صاركة امل�اطنني وماأ�ص�صتها يف جه�د مكافحة الف�صاد 
واإ�صرتاتيجي���ات امل�صاءلة االجتماعي���ة. فت�صكلت جمم�ع���ات النزاهة الطالبية يف 
املدار�س واجلامعات، وكذلك جلان املجتمع املحّلي، وجمم�عات امل�صاءلة، يف اأنحاء 
خمتلفة من ال�صفة والقطاع، كما �صارك مئات املتط�عني يف ال�صفة الغربية وقطاع 
غ���زة يف تنفيذ حملة » ال لل�ا�صطة« التي جنح�ا خاللها بجمع 26 األف ت�قيع. وكان 
ا من خالل تفعيل منظمات املجتمع املدين ال�طنية والقاعدية، وتن�صيط  هذا ممكناً

املجتمعات املحلية املنظمة ومتكينها يف هذه اجله�د. 

ويف الع���ام 2013، كان لالإع���الم الر�صم���ي واخلا����س الن�صيب االأك���ر من اهتمام 
���ف لالإعالميني من خمتل���ف ال��صائل  »اأم���ان«، اإذ نت���ج عن برنام���ج التدريب املكثَّ
االإعالمية املق���روءة وامل�صم�عة وحمطات التلفزة، وال�صراك���ة والتن�صيق الفعال مع 
نقاب���ة ال�صحفيني و�صبكة اأمني ووكالة وطن؛ نت���ج عن ذلك قيام 8 و�سائل اإعالمية 
ا  بتخ�صي����س برام���ج خمت�ص���ة بامل�صاءلة م���ن ناحية، ون�ص���ر اأكرث م���ن 22 حتقيقاً
���ا ح����ل ق�صايا ُتعنى بال�ص���اأن العام. لق���د كان له���ذه التحقيقات نتائج  ا�صتق�صائيًّ

اإيجابية ملم��صة، منها �صدور قرار وزارة ال�صحة مبنع االأطباء العاملني يف القطاع 
ا  احلك�م���ي من فت���ح عيادات خا�ص���ة بهم، وتفّرغه���م للعمل يف م�ؤ�ص�صاته���م تفّرغاً
ا م���ن 2014/1/1، ومنها قرار املجل�س االأعل���ى للق�صاء ال�صرعي رقم  ���ا، ابتداءاً تامًّ
2013/72 بتاري���خ 2013/08/1، بتجمي���د اإكراميات عق�د ال���زواج، حلني ت�صكيل 
جلنة وزارية لتنظيم اإعادة �صرفها على امل�ظفني وفق نظام مايل ح�صب االأ�ص�ل.

مل يك���ن باإم���كان اأمان حتقيق هذه النتائج بدون ت�اف���ر اإرادة ق�ية، وروؤية وا�صحة، 
والت���زام ثابت، ل���دى الطاقم التنفي���ذي، ولدى قيادة االئت���الف املتمثلة يف جمل�س 
االإدارة واجلمعية العم�مية؛ فقد قدم جمل�س االإدارة كل الدعم للم�ؤ�ص�صة يف عملية 
التح�ل لالإدارة بالنتائج، من خالل م�صاركته يف العديد من ور�س العمل، يف مقدمتها 
ور����س املراجعة االإ�صرتاتيجي���ة، وعقد اأكرث من اأربعة اجتماع���ات، ملراجعة النظام 
الداخل���ي، والهيكلي���ة التنظيمية، و�صلم الروات���ب، وال��ص�ف ال�ظيفي���ة الرئي�صة؛ 
لتحقيق االن�صجام مع نهج العمل اجلديد ونظرية التغيري التي قررت »اأمان« تبنيها. 
واأ�صدر جمل�صاالإدارة االإدارة خالل العام 2013 العديد من القرارات كان اأبرزها:

تبن���ي ت�جه العمل اخلا�س ب���االإدارة بالنتائج، وحتّمل جمي���ع التبعات املتعلقة . 1
بذل���ك، عل���ى ال�صعي���د امل�ؤ�ّص�صي والراجم���ي؛ للتقدم نح� تنفي���ذ هذا النهج 

كلمة رئيسة مجلس اإلدارة
د. حنان ع�سراوي



6تقرير الن�ساطات ال�سنوي     2013

اجلديد، وتكليف االإدارةالتنفيذية بالتعاون مع �صركة ال�صهل للتط�ير امل�ؤ�ص�صي 
باإع���داد م�ص�دة لهيكلي���ة تنظيمية، و�صل���م رواتب، وو�ص����ف وظيفية جديدة، 
ونظ���ام للرقابة والتقييم، تتالءم وهذا الت�ج���ه، باالإ�صافة اإلى تدريب ط�اقم 

»اأمان« عليه، مبا ي�صهم يف االنتقال ال�صل�س واملرن.

اإق���رار الهيكلية و�صل���م الرواتب وال��ص�ف ال�ظيفية اجلدي���دة ونظام الرقابة . 2
والتقييم، والب���دء باإجراءات اإ�صغال وظيفتي مدير ال�ص����ؤون املالية واالإدارية، 
ومدي���ر التخطيط والرقاب���ة والتقييم، اللت���ني مت اإ�صتحداثهما عل���ى الهيكلية 

اجلديدة. 

عل���ى �صعيد النظام الداخلي واال�ص���رتاكات، مت تعديل املادة رقم 11، بتحديد . 3
قيم���ة اال�صرتاك ال�صن����ي للع�ص�ية الفردي���ة ب 20دوالر لكل ع�ص����، مع بقاء 

اال�صرتاك ال�صن�ي للم�ؤ�ص�صة الع�ص� )البالغ 100 دوالر( كما ه�. 

���ا مع املادة رقم 10 ح�ل �صروط الع�ص�ية، مت جتميد ع�ص�ية د. كمال . 4 ان�صجاماً
ا لل�ص�ؤون االجتماعية.  ال�صرايف، نائب رئي�صة جمل�س االإدارة، ب�صبب تعيينه وزيراً

اإقرار التقارير االإدارية واملالية لعام 2012. . 5

حتديث اإق���رارات الذمة املالية الأع�صاء جمل����س االإدارة، وعر�صها على امل�قع . 6
الإلكرتوين لالإئتالف. 

ا�صتم���رار التعاقد مع “ اأرن�ست ويونغ” مع الت�صديد على تدوير الطاقم املدقق . 7
عل���ى بيانات “ اأمان”، واتخاذ ق���رار ال�صتدراج عرو�س جدي���دة من �صركات 

تدقيق للعام القادم 2014.

تكليف���االإدارة التنفيذية ب��صع روؤية ح�ل ت�جه���ات “ اأمان” وم�صامني عملها . 8
ا ملناق�صتها، واخلروج بقرارات تخ�س ذلك، خالل عام  يف قط���اع غزة، متهيداً

 .2014

تقدمي الدعم الالزم ملكتب “ اأمان” يف غزة، لعقد جل�صة م�صاءلة ل�زير املالية . 9
يف احلك�مة املقالة ح�ل م�ازنة 2014.

وفيما يخ�س تقرير الف�صاد ال�صن�ي فقد قرر جمل�س االإدارة على اال�صتمرار يف . 10
اإ�صدار التقرير مع ملكيته الكاملة له، من خالل اإقراره قبل ن�صره، مع �صرورة 

رفع ج�دته.  

حافظ���ت »اأم���ان« خالل ع���ام 2013 عل���ى عالق���ات ت�صبي���ك فعالة، وعل���ى مكانة 
حمرتمة، على ال�صعد املحلية واالإقليمية والدولية. ف�قعت ما يزيد على  30 مذكرة 
واتفاقي���ة تعاون م���ع م�ؤ�ص�صات ر�صمية، وهيئات حملي���ة واأهلية، لتنفيذ تدخالت يف 
جم���ال مكافحة الف�ص���اد، كما عقدت ع���دة اجتماعات ثنائية، م���ع م�ؤ�ص�صة ر�صمية 
ذات عالقة، اأهمها هيئة مكافحة الف�صاد، ودي�ان الرقابة املالية واالإدارية، ودي�ان 
امل�ظف���ني العام، وهيئة �ص�ق راأ�س امل���ال، ووزارتا العدل والداخلية؛ بهدف مناق�صة 
تط����رات النظام ال�طني للنزاهة، وجه����د مكافحة الف�صاد. كذلك �صاركت »اأمان« 
يف العديد من الن�صاطات املحلية واالإقليمية والدولية، كجل�صات اال�صتماع، والتقارير 

والدرا�صات، وحمالت ال�صغط، والندوات وامل�ؤمترات. 

وعل���ى �صعيد اال�صتدامة املالية، �صعت “ اأم���ان” اإلى تن�يع م�صادر التم�يل، وطرح 
بع����س البدائ���ل الذاتية، كامت���الك مقّر له���ا، واإن�صاء �صندوق ط����ارئ حتت اإدارة  

جمل�س االإدارة  واإ�صرافه، باالإ�صافة  اإلى بع�س االأن�صطة املدّرة للدخل. 

ال ي�صعني يف النهاية، اإال اأن اأتقدم ب�افر �صكري وامتناين جلميع من اأ�صهم و�صاند 
وواكب م�صرية “ اأمان” خالل عام 2013، من اأع�صاء االئتالف، وجمل�س االإدارة، 
والطاقم التنفيذي، والباحثني، واملدرب���ني، وامل�صت�صارين، واملتط�عني، ومنظمات 
املجتم���ع امل���دين ال�صريك���ة، والهيئ���ات املحلي���ة، وامل�ؤ�ص�ص���ات احلك�مي���ة، وجميع 
ال�ص���ركاء الدولي���ني، ويف مقدمتهم منظم���ة ال�صفافية الدولية، قي���ادةاً وم�ظفني، 
وحك�م���ات ه�لندا والرنويج ول�ك�صمب�رغ؛ على دعمه���م املت�ا�صل جله�د مكافحة 
الف�ص���اد التي تبذله���ا “ اأمان”، كما اأت�ج���ه بال�صكر لالحت���اد االأوروبي، وبرنامج 
االأم���م املتحدة، وحك�م���ات ال�ص�يد وبريطانيا واأملانيا؛ عل���ى دعمهم ال�صخّي لعدد 

من م�ساريع “اأمان”.
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اجتماع مجلس ادارة أمان 2013/10/9
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حم���ل الع���ام 2013 معه بع�س الع�ام���ل اخلارجية التي كان لها بع����س التاأثري على 
ا ج�هريًّا عّما  م�صم�ن عمل » اأمان«، على الرغم من اأن تلك الع�امل مل متثل تغيرياً

كان عليه احلال يف العام املن�صرم )2012(. 

فمن حيث البيئ���ة الت�صريعية، اأ�صدر جمل�س ال�زراء بع�س القرارات ذات امل�صم�ن 
التنظيمي، التي ارتبط بع�صها مبفه�م تر�صيد النفقات العامة، ومنع هدر املال العام، 
كما ه� احلال يف القرار اخلا�س بتقنني �صفر ال�زراء اإلى خارج دولة فل�صطني رقم 
16/01/05/م.و/����س.ف، ال�صادر بتاريخ 2013/10/01، وبع�صها االآخر بتعزيز 
مفه����م امل�صاءلة واملحا�صب���ة للم�ظفني العم�ميني، من خ���الل التعديل الذي جرى 
عل���ى الالئحة التنفيذية لقان�ن اخلدمة املدنية رق���م 45 ل�سنة 2005 ب�ساأن ت�سكيل 
جل���ان التحقي���ق االن�صباطي���ة، والذي يقلل من ان�صغ���ال » اأمان« بق�صاي���ا ا�صتقبال 
تظلم���ات وطلب���ات م�صاعدة من امل�اطنني. وبع�صها االآخ���ر كان ذا عالقة بالهياكل 
التنظيمية للم�ؤ�ص�صات العامة، كقرار امل�صادقة على اآلية درا�صة الهياكل التنظيمية 
للدوائ���ر احلك�مية رقم 15/09/03/م.و/����س.ف، ال�صادر بتاريخ 2013/8/20، 
ال���ذي من �صاأنه - يف حال تطبيقه واعتم���اد الهياكل التنظيمية- التقليل من فر�س 
ال�ا�صطة واملح�ص�بية واملحاباة، يف التعيينات والرتقيات يف ال�ظيفة احلك�مية التي 
ت�ص���كل اأك���ر جمال لل�صكاوى التي ت�ص���ل الأمان. وقد جاء بع�صه���ا االآخر ليعزز من 
مفه�م ال�صفافية والنزاهة، كما ه� احلال يف قرار جمل�س ال�زراء القا�صي بتكليف 
ال����زراء تقدمي اإقرارات الذمة املالية اخلا�ص���ة بهم رقم 15/01/01/م.و/�س.ف 

ال�صادر بتاريخ 2013/6/11،  وفقا لقان�ن مكافحة الف�صاد.

ولكن ويف املقابل، فان التاأخر يف اإقرار االأنظمة والل�ائح التنفيذية اخلا�صة بالقرار 
بقان�ن املعدل لقان�ن الك�صب غري امل�صروع رقم 1 ل�سنة 2005 ب�صاأن مكافحة الف�صاد 
وخ�ص��ص���ا الالئحة اخلا�صة بحماية املبلغني عن الف�صاد ا�صتمرت بالتاأثري ال�صلبي 
على عمل » اأمان« من حيث اإحجام املبلغني من التقدم لل�صك�ى على جرائم الف�صاد 

خ�ف���ا من العق�بات االنتقامية التي م���ن املمكن اإن يتم اإيقاعها عليهم، خا�صة بعد 
اتخ���اذ اإجراءات انتقامي���ة كالف�صل من العمل بحق عدد م���ن املبلغني عن الف�صاد 
بح�ص���ن ني���ة. وقد اأ�صار ا�صتط���الع الراأي للع���ام 2013 اأجرته »اأم���ان« اإلى اإن %76 
ال يبلغ����ن ع���ن الف�صاد ب�صبب غي���اب احلماية و 74٪ ب�صبب اخل�صي���ة من العق�بات 

النتقامية. 

كم���ا اأن عدم اإقرار م�ص���روع قان�ن احلق يف احل�ص�ل عل���ى املعل�مات وعدم اإقرار 
نظ���ام اأو تعليمات خا�صة مبفه�م ال�صجالت العامة وح���ق احل�ص�ل على املعل�مات 
حل���ني اإ�ص���دار م�صروع القان�ن ا�صتم���ر يف تاأثريه ال�صلبي على مب���ادئ ال�صفافية يف 
العمل العام، حيث ال تزال »اأمان« تتلقى العديد من ال�صكاوى ح�ل امتناع امل�ظفني 
العم�ميني عن تقدمي املعل�م���ات العامة وخ�ص��صا ما يتعلق منها بنتائج م�صابقات 

التعيني واإجراءاته يف ال�ظيفة العامة.        

ومن جانب اآخر ومن حيث البيئة ال�صيا�صية، فاإن تعاون بع�س اجلهات احلك�مية مع 
م�ؤ�ص�صة »اأمان« وت�قيع مذكرات تفاهم معها �صهل من عمل »اأمان« مع تلك اجلهات، 
كم���ا ه� احلال يف مذكرة التفاهم التي وقعت مع وزارة ال�ص�ؤون االجتماعية لتعزيز 
منظ�مة النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة، يف تقدمي اخلدمات االإن�صانية للفئات املهم�صة 
يف املجتم���ع الفل�صطين���ي، وتعزيز التعاون بني وزارة ال�ص����ؤون االجتماعية، والفريق 
االأهل���ي لدعم �صفافية امل�ازنة العامة، الذي مُتثل »اأمان« ال�صكرتاريا التنفيذية له. 
وكذل���ك مذك���رات التفاهم التي وقعت مع عدد من الهيئ���ات املحلية، وكذلك ت�قيع 
مذكرة تفاهم وتعاون مع هيئة �ص�ق راأ�س املال الفل�صطينية؛ لال�صتفادة من خرات 
كل ط���رف واإمكانياته، وت�حيد اجله�د كافة، لتنفيذ جمم�عة من االأن�صطة، ُت�صهم 

يف بناء احلكم ال�صالح، ويف تعزيز نظام نزاهة وطني يف فل�صطني.

ا يف عدد من الرام���ج واللجان  وكذل���ك احل���ال يف دخ����ل م�ؤ�ص�صة »اأم���ان« �صري���كاً
الر�صمية، ذات العالقة بتعزي���ز بيئة النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة يف العمل العام، 

البيئة المؤثرة يف عمل «أمان» وتحديات العام 2013
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ال�طني للنزاهة الذي ُيَعّد الر�صالة الرئي�صة التي ت�صعى م�ؤ�ص�صة » اأمان« لتحقيقها، 
بل اإن االنق�صام وغياب رقابة املجل�س الت�صريعي وم�صاءلته لل�صلطة التنفيذية اأ�صهم 
يف ارتف���اع وترية االنتهاكات، ومنها اال�صتدعاءات واالعتقاالت املتكررة لل�صحفيني 
واملدّون���ني، ون�صطاء �صبكات الت�ا�صل االجتماع���ي للتحقيق يف النيابة العامة، بتهم 

القذف والت�صهري واالإ�صاءة لل�صلطة الفل�صطينية.

وال يزال غياب ال�صيا�صات احلك�مية املتعلقة باإ�صالح و�صع بع�س القطاعات ي�صّبب 
تلّق���ي م�ؤ�ص�صة »اأمان« العديد من ال�صكاوى وطلب���ات امل�صاعدة يف هذا املجال، دون 
الق���درة على ال��ص�ل اإلى حل�ل منا�صب���ة ب�صاأنها، كما ه� احلال يف غياب �صيا�صات 
ا،  حك�مي���ة وا�صحة ب�صاأن اإ�صالح م�ؤ�ص�صة الق�ص���اء ال�صرعي، وقطاع العدالة عم�ماً

وكذلك غياب ال�صيا�صات املتعلقة بقطاع املحروقات. 

كم���ا وا�صتمر عدم التع���اون من قبل بع�س اجلهات الر�صمية م���ع »اأمان«، منها على 
�صبيل املثال ال احل�صر وزارتا االأوقاف واملالية، وهيئة مكافحة الف�صاد، االأمر الذي 
ا  يف متابعة طلبات امل�صاعدة واال�صتف�صارات التي ت�صل اإلى »اأمان« من  �ص���ّكل  عائقاً
املراجعني، حيث مل جتب بع�س ال�زارات على املرا�صالت التي اأر�صلتها اإليها »اأمان« 
يف هذا ال�ص���اأن. كما اأن بع�س اجلهات الر�صمية كانت تتعامل مع مرا�صالت »اأمان« 
ا منها باأن تلك املرا�صالت تت�صمن اتهامات مبا�صرة من م�ؤ�ص�صة »اأمان«  ب�صلبية؛ ظنًّ
له���ا، على الرغم من الت��صي���ح ال�صريح الذي كانت تبّينه » اأمان« يف ر�صائلها، باأن 
االدع���اءات ال�اردة يف تلك الر�صالة هي م���ا يّدعيه امل�صتكي، وال تعني باأي حال من 

االأح�ال تبّني » اأمان« ملا ورد فيها من اتهامات.

كما ه� احلال يف اللجنة ال�طنية العليا ملدّونة �صل�ك امل�ظفني احلك�ميني، وكذلك 
جلنة احلكم والعدالة يف نظام املراقبة االإح�صائي، الذي مّكن م�ؤ�ص�صة » اأمان« من 

امل�صاركة، وتقدمي روؤيتها يف هذه الق�صايا.

ا يف التجاوب والفه���م لدور م�ؤ�ص�ص���ة » اأمان«، حيث  وق���د �صه���د العام 2013 تزاُي���داً
ا�صتجابت العديد من ال����زارات وامل�ؤ�ص�صات العامة ملرا�صالت » اأمان«، والت��صيات 
التي كانت تقدمها يف تقاريرها الدرا�صية، واتخذت على �ص�ئها العديد من اأ�صكال 
التدخل املطل�ب، التي �صبت يف خانة تعزيز منظ�مة النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة 

يف اإدارة ال�صاأن العام واملال العام.

ولك���ن ويف املقابل، وكما ه���� احلال يف العام ال�صابق )2012( فقد ا�صتمر االنق�صام 
الداخل���ي، وال�صراع على ال�صلطة، وغياب دور املجل�س الت�صريعي، اأحد اأهم اأعمدة 
النظ���ام ال�طني للنزاهة، وغي���اب دوره اجل�هري يف الرقابة وامل�صاءلة واملحا�صبة، 
ويف ا�صتكم���ال اإق���رار منظ�م���ة الت�صريع���ات، ذات العالق���ة بتعزيز بيئ���ة النزاهة 
وال�صفافي���ة وامل�صاءل���ة ومكافح���ة الف�صاد؛ االأمر ال���ذي اأ�صهم يف اإ�صع���اف النظام 

اإ�صدار وزارة املالية م�ازنة امل�اطن ل�صنة 2013 ا�صتكماالاً للتعاون مع الفريق االأهلي لدعم 
�صفافية امل�ازنة العامة.
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الهدف االإ�سرتاتيجي االأول: زيادة م�ساهمة 
املواطن الفل�سطيني وموؤ�س�سات املجتمع املدين 

يف اجلهود الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة 
الف�ساد.

لتحقي���ق هذا الهدف، عززت “اأمان” م���ن �صراكاتها مع م�ؤ�ص�صات املجتمع املدين؛ 
م���ن اأجل ال��ص����ل اإلى اأك���ر قاعدة جمتمعية م���ن امل�اطن���ني، لت�عيتهم بخط�رة 
الف�ص���اد واأهمية االنخ���راط يف مكافحت���ه، باالإ�صافة اإلى متكني كل م���ن م�ؤ�ص�صات 
املجتم���ع املدين وامل�اطن يف حق���ل امل�صاءلة االجتماعية، من خ���الل ت�فري االأدوات 

ورفع القدرات، ك�صكل من اأ�صكال حت�صني قطاعاتنا الفل�صطينية من الف�صاد.

اتخذت »اأم����ان« خالل عام 2013 اإ�صرتاتيجية تق�م على اال�صتثمار يف �صراكاتها 
م����ع م�ؤ�ص�ص����ات املجتم����ع املدين، بالرتكي����ز على فئ����ة ال�صباب، من اأج����ل اإحداث 
ا على حي����اة امل�اطنني؛ فط�ال �صن�ات  التغي����ري املن�ص�د يف الق�صاي����ا االأكرث تاأثرياً
ع����دة �صلط����ت »اأمان« ال�ص�����ء على م����دى انت�صار ظاه����رة ال�ا�صط����ة واملح�ص�بية 
وخط�رتها على حياة امل�اطنني، وال �صّيما يف التعيينات وتقدمي اخلدمات العامة. 
وله����ذا ركزت » اأم����ان« فعالياتها خالل عام 2013 وبق�����ة، لل�صغط باجّتاه اتخاذ 
خط�����ات عملية مل�اجهة ه����ذه الظاه����رة، واأطلقت حملة وطني����ة ط�يلة االأمد يف 
ال�صف����ة وغزة والقد�س، تهدف من جانب اإلى ت�عية امل�اطنني بظاهرة ال�ا�صطة 
واآثاره����ا ال�صلبي����ة، ودوره����م يف انت�صارها، اأو يف احلّد منه����ا واالإبالغ عنها؛ ومن 
جان����ب اآخر، وا�صل����ت ال�صغط على اجله����ات الر�صمية من اأج����ل اتخاذ التدابري 

النشاطات واإلنجازات

٪50 ٪50

عدد املتدربني الكلي 2.608
عدد ال�صاعات التدريبية 1.116

ت�زيع املتدربني يف برامج الت�عية يف »اأمان« للعام 2013 بح�صب اجلن�س

جمم�عات عمل يف حملة �صد ال�ا�صطة واملح�ص�بية/  نابل�س 2013/12/3
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واالإج����راءات التطبيقية يف املمار�صة والقان�ن، التي حتد من ممار�صة ال�ا�صطة، 
ومتنع مرتكبيها من االإفالت من العقاب.

ا،  اإن حج���م م�صارك���ة امل�اطن���ني يف حملة ت�قيع العرائ����س، الذي زاد عل���ى 26 األفاً
ملطالب���ة اجله���ات الر�صمية باتخاذ اإج���راءات تطبيقية وقان�ني���ة للحد من ظاهرة 
ال�ا�صطة، وعدد املبادرات الت���ي نّفذتها امل�ؤ�ص�صات ال�صريكة الأمان، والتي بلغت 16 
ا على زيادة وعي كل من امل�اطن وم�ؤ�ص�صات املجتمع  ا وا�صحاً مبادرة؛ ي�صّكالن م�ؤ�صراً
امل���دين باأهمي���ة حماربة هذه الظاهرة وتاأثريها. كما �ص���ارك اأكرث من 400 متط�ع 
م���ن ال�صباب، وب�صكل خا�س من طلبة اجلامعات واملدار�س، يف تنظيم احلملة، ويف 
تنفي���ذ ن�صاطات اأخرى، عّروا فيها عن مدى تاأّثره���م بالظاهرة الذي ظهر خالل 
تغطي���ة االإعالم الأحادي���ث ال�صباب وراأيهم ح�لها اأثناء تنفي���ذ احلملة. اإّن م�صاركة 
املتط�عني ُتَعّد من النتائج الط�يلة االأمد جله�د » اأمان«؛ ذلك اأن غالبية املتط�عني 
يف احلملة هم من ال�صباب اجلامعي، ومن طلبة املدار�س الذين ا�صتهدفتهم »اأمان« 

يف ال�صن�ات ال�صابقة يف حمالتها الت�ع�ية.

اأم���ا على �صعيد م�ؤ�ص�ص���ات املجتمع املدين، فاإّن حجم اجلهد الط�عي الذي و�صعته 

امل�ؤ�ص�ص���ات ال�صريكة يف تنفيذ املب���ادرات، اأثناء احلملة، من خالل جتنيد م�ظفيها 
ومتط�عيه���ا وقاعدته���ا اجلماهريي���ة يف املناط���ق املختلفة، وا�صتمراره���ا ط�اعية 
يف تنفي���ذ ن�صاط���ات ا�صتكمالي���ة؛ ق���د اأظهر ا�صتدام���ة نتائج عمل » اأم���ان« مع هذه 
امل�ؤ�ص�صات، والتي منها ماأ�ص�صة مكافحة الف�صاد �صمن اإ�صرتاتيجياتها دون االعتماد 

املبا�صر على » اأمان« يف مت�يل فعالياتها.

من عمل "اأمان" يف قطاع غزة ...
• �ص���ت م�ؤ�ص�ص���ات جمتمع م���دين و ع�ص���رون م�ؤ�ص�صة قاعدي���ة يف قطاع غزة 	

تفاعل���ت و انخرطت يف تعزيز منظ�مة النزاه���ة وال�صفافية وامل�صاءلة، من 
خ���الل تنفيذ جمم�ع���ة تدخالت وحمالت رفع ال�عي الع���ام، ح�ل الف�صاد 

وزيادة انخراط امل�اطنني يف التبليغ عنه.
• امل�ؤ�ص�ص���ات ال�صريكة يف قطاع غزة تراج���ع اأهدافها العامة وتط�ر خططها 	

االإ�صرتاتيجية مبا يتالءم مع بناء نظام النزاهة ال�طني، وثالث م�ؤ�ص�صات 
�صريك���ة جنحت يف احل�ص�ل على مت�يل لتنفي���ذ م�صاريع ملكافحة الف�صاد: 
مرك���ز هدف حلق�ق االإن�صان، وجمعية ُبنيان واملعهد الفل�صطيني لالت�صال 

والتنمية.
• ات�ص���اع القاعدة اجلماهريية الأم���ان وانخراط �صكان املناط���ق املهم�صة يف 	

قطاع غزة يف جه�د مكافحة الف�صاد والتبليغ عنه وازدياد عدد ال�صكاوى.

كم���ا �صهد الع���ام 2013، وعلى اأثر تكثيف جه�د » اأم���ان« يف خلق ثقافة االإبالغ عن 
���ا يف حجم املت�جهني ملرك���ز املنا�صرة واالإر�ص���اد القان�ين، لطلب  الف�ص���اد، ارتفاعاً
الدع���م واالإر�ص���اد؛ اإذ ارتفع���ت ن�صبتهم ب���� 19.6٪ مقارنة مع الع���ام 2012. ومن 
اجلدي���ر بالذكر اأن امل�اطنني الذين قدم����ا معل�مات عن �صبهات ف�صاد قد حت�لت 
�صف���ة االأغلب منهم، من �صحايا ف�ص���اد اإلى �صه�د عليه، وهذا ي�ؤكد جناح “اأمان” 
من خالل ما نفذته من حمالت رفع ال�عي بثقافة االإبالغ عن الف�صاد، والتي بلغت 6 
حم���الت )260 �صاعة بّث اإذاعي(، وع�صرات الزيارات امليدانية للمناطق املهّم�صة، 
وا�صتهدافه���ا للفئات ال�صابة والن�ص�ية، يف تغيري الثقاف���ة ال�صائدة. وقد بلغت ن�صبة 
الن�صاء املت�جه���ات ملركز املنا�صرة خالل العام 2013 )21.4٪( من اإجمايل عدد 

املبادرات املجتمعة
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املت�جه���ني للمركز، كما ارتفع عدد امل�صتفيدي���ن من الزيارات امليدانية التي نفذها 
املرك���ز، من 388 عام 2012 اإلى 858 عام 2013. وجدير بالذكر اأن اأحد الفائزين 
بجائ���زة النزاهة 2013 التي تخ�ص�صها »اأم���ان« �صن�يا لتكرمي املبلغني عن الف�صاد 
كان اأحد املت�جهني ملركز املنا�صرة واالإر�صاد القان�ين للتبليغ عن جرمية ف�صاد، يف 

اإحدى الهيئات املحلية التي مت احلكم فيها يف حمكمة جرائم الف�صاد.

ا ت�ع�يًّا يف ال�صفة الغربية  من اأن�صطة مركز املنا�صرة واالإر�صاد القان�ين: 21 ن�صاطاً
وقطاع غزة، ب�اقع 16 يف قطاع غزة، و5 يف ال�صفة الغربية، نتج عنها ت�ّجه العديد 

من امل�اطنني اإلى مركز املنا�صرة؛ للتبليغ عن ق�صايا ف�صاد.

اّت�ص���اع القاعدة اجلماهريية الأم���ان، وانخراط �صكان املناطق املهم�صة يف قطاع 
غزة يف جه�د مكافحة الف�صاد والتبليغ عنه، وازدياد عدد ال�صكاوى.

وعلى �ص�ء هذه ال�صكاوى، متّكن مركز املنا�صرة واالإر�صاد القان�ين يف » اأمان« من 
عق���د 11 جل�صة ا�صتم���اع وم�صاءلة مل�ص�ؤولني ر�صميني، نتج عنه���ا تغيري �صيا�صاتي اأو 

قان����ين اأو اإجرائي، كاعتماد اأنظم���ة �صفافة فيما يتعلق باآليات عمل جلان التحقيق 
باالأخطاء الطبية، واآليات منح االإعفاءات اجلمركية الأ�صحاب االإعاقة واجلمعيات 
اخلريي���ة، وو�صع نظام من قب���ل وزارة االت�صاالت وتكن�ل�جيا املعل�مات بخ�ص��س 
امل�صابق���ات الت���ي تنظمه���ا �ص���ركات اله�اتف اخلل�ي���ة، وجمم�عة م���ن التدخالت 
واحل�ار الذي اأدى لل��ص�ل اإلى تفاهمات م�صرتكة مع اجلهات الر�صمية، كتلك التي 
ا،  و�صلن���ا فيه���ا الإجماع ح�ل اعتبار عدم تنفيذ قرارات حمكم���ة العدل العليا ف�صاداً

وال�صغط ل�قف اعتماد مقرتحات م�صاريع الق�انني املتعلقة بال�صاأن الع�صكري.

قام���ت » اأم���ان« بتط�ير اإ�صرتاتيجي���ة التكاملية يف العمل والتع���اون، ما بني القطاع 
الع���ام وم�ؤ�ص�صات املجتمع املدين، لتعزيز ثقاف���ة امل�ساءلة املجتمعية؛ فبمبادرة 
م���ن » اأم���ان« مت اإن�صاء منتدى ي�صم 18 م�ؤ�ص�صة اأهلي���ة للرقابة على اأداء املوؤ�س�سة 
ا من قب���ل وزارة الداخلي���ة التي اأبدت  االأمني��ة وم�صاءلته���ا، املب���ادرة القت تعاوناً
رغبته���ا وا�صتعداده���ا للتع���اون م���ع املنتدى. وعلى ه���ذا ال�صعي���د مت يف نهاية عام 
2013 تط�ي���ر النظام املرجعي للمنت���دى، وخطة عمله للعاَمني القادَمني. اإن اأهمية 

ن�صاط ت�ع�ي يف قرية املالحلة جن�ب مدينة غزة - ن�فمر 2013

لقاء جمع ما بني اخلبري يف البنك الدويل ورئي�س فريق عمل PEFA ال�صيد بيري 
مي�صيلي والفريق االأهلي لدعم �صفافية امل�ازنة العامة 2013/12/13
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ك�ص���ر احلاجز ما ب���ني م�ؤ�ص�صات املجتمع املدين وامل�ؤ�ص�ص���ة االأمنية، الذي كان غري 
ممكن يف االأع�ام ال�صابقة، واإب���داء امل�ؤ�ص�صة االأمنية ا�صتعدادها للتعاون وللخ�ص�ع 
للم�صاءل���ة املجتمعي���ة؛ ُيَعّد ظاهرة ت�صتحق ت�صليط ال�ص����ء عليها يف العامل العربي، 
وجتربة ُيقتدى بها م�صتقبال. ولهذا طلب فرع منظمة ال�صفافية الدولية يف بريطانيا 
م���ن » اأمان« اإنتاج فيلم عن هذه التجربة؛ به���دف ن�صرها وتعميمها على م�ؤ�ص�صات 
املجتم���ع املدين يف الع���امل العربي، ودرا�ص���ة اإمكانية قيام » اأم���ان« بتنفيذ زيارات 

م�صتقبلية، لتنمية قدرات هذه امل�ؤ�ص�صات يف امل�صتقبل القريب.

���ا، يف اأداء الفري���ق االأهلي لدعم  ا وتقّدماً م���ن جه���ة اأخرى، �صهد ع���ام 2013 تطّ�راً
�صفافي���ة املوازن��ة العامة، من خ���الل تبّن���ي اإ�صرتاتيجية التخ�صي����س والتعاون 
املبا�ص���ر وامل�صبق، م���ع ال����زارات وامل�ؤ�ص�صات اخلدماتي���ة احلي�ية لتلبي���ة اأول�يات 
امل�اط���ن واحتياجاته؛ اإذ جن���ح الفريق االأهلي، خالل الع���ام 2013، يف ا�صتهداف 
ثالث وزارات اأ�صا�صية، وهي وزارة التعليم وال�صحة وال�ص�ؤون، االجتماعية وا�صتطاع 
عق���د اجتماعات معها، قبيل و�صعها مل�ازن���ات 2014؛ ليتمكن الفريق من امل�صاركة 
والرقاب���ة، ومن ث���م امل�صاءلة، ح�ل ما مت اإجنازه. هذا وقد بل���غ عدد اأعداد الفريق 

املتوجهون اإىل مركز املنا�سرة واالإر�ساد القانوين

% 21.40
اإناث

ذك�ر

% 78.60
ور�صة عمل ال�صركات امل�صاهمة العامة ح�ل ت�صارب امل�صالح 2013/06/21

ا، مدع�مني مبجم�عة من  االأهل���ي لدعم �صفافية امل�ازنة العامة 22 م�ؤ�ص�ص���ة ع�ص�اً
اخلراء املاليني واالقت�صاديني واالأكادمييني ذوي اخلرة واالخت�صا�س.

ويف اإط���ار تعزيز دور القطاع اخلا�س وال�ص���ركات امل�صاهمة العامة، لتطبيق ق�اعد 
ح�كم���ة ال�صركات، واأثرها عل���ى تعزيز ال�صفافية؛ مت يف 2013 ت�قيع مذكرة تفاهم 

مع هيئة �ص�ق راأ�س املال الفل�صطيني.

وو�ص���ع خطة عم���ل، �صملت العديد م���ن االأن�صطة، كان اأبرز نتائجه���ا تط�ير م�ؤ�صر 
لقيا����س الت���زام ال�ص���ركات امل�صاهم���ة العام���ة يف تطبي���ق مدّونة ق�اع���د احل�كمة 
واإطالقه، ورف���ع ال�عي لدى تلك ال�صركات وتنميتها لتطبيقه، وو�صع خطط متابعة 

لنتائجه خالل عام 2014.
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الهدف االإ�سرتاتيجي الثاين: تفعيل دور االإعالم يف 
و�سع ق�سايا النزاهة ومكافحة الف�ساد على جدول 

اأعمال املوؤ�س�سات ذات العالقة.
ا�صتم���رت “ اأم���ان” يف العم���ل على نقل االإع���الم من جهة متلقية للخ���ر اإلى جهة 
م�صتق�صي���ة وفاعلة، من خ���الل الرتكيز على تفعي���ل دور ال�صحافيني واالإعالميني 
واملدون���ني، وال�صباب يف جمم�عات الت�ا�صل االجتماعي، والعمل على بناء �صراكات 

فيما بينها. 

خ���الل ع���ام 2013 �صملت تدخ���الت “ اأمان” عدة حم���اور، منها تنمي���ة القدرات 
والت�عي���ة وتبن���ي مب���ادرات اإعالمية خاّلقة؛ فف���ي جانب التمك���ني مت التعمق اأكرث 
يف مه���ارات اإعداد التقاري���ر اال�صتق�صائية، حيث نفذت “ اأم���ان” برامج تدريبية 
وت�ع�ي���ة )400 �صاع���ة تدريبي���ة( لل�صحفي���ني والنا�صري���ن على م�اق���ع الت�ا�صل 
االجتماع���ي وخريجي كليات االإعالم. كم���ا مّت -وبالتعاون مع 23 م�ؤ�ص�صة قاعدية- 
تنفيذ لقاءات ت�ع�ية لت��صيل مفاهيم حمددة، لها عالقة بتط�ير الن�صر وامل�صاءلة، 
والبح���ث واال�صتق�صاء يف ق�صاي���ا ال�صاأن العام واإدارة املال الع���ام. ترافق الرامج 
الت�ع�ية والتدريبية مع دعم فني ول�ج�صتي ومايل ب�صيط لتنفيذ 25 مبادة �صبابية، 

كاإنتاج م�اد اإعالمية تناق�س الف�صاد وال�صفافية والنزاهة.

ومن اأهم النتائج امللم��صة على هذا ال�صعيد، ارتفاع عدد التحقيقات اال�صتق�صائية، 
م���ن حتقيق ا�صتق�صائي واحد ع���ام 2010 اإلى ثالثة حتقيقات عام 2011، وخم�صة 
عام 2012، اإلى اأن و�صل اإلى جمم�ع التحقيقات ال�صحفية التي اأجريت يف ال�صفة 
���ا، وكان ل� » اأمان«  ا ا�صتق�صائيًّ الغربي���ة وقطاع غ���زة يف عام 2013 اإل���ى 22 حتقيقاً

ا منها.  تدّخٌل وت�جيٌه مبا�صٌر لثمانية ع�صر حتقيقاً

وم���ن اأه���م امل�ا�صيع التي عاجلتها التحقيق���ات، واأدت اإلى نتائ���ج ملم��صة، ق�صايا 
�صع���ف امل�صاءل���ة والرقابة يف ر�ص����م عق�د ال���زواج، �صمن اخت�صا�ص���ات الق�صاء 
ال�صرعي، و�صعف ال�صفافية يف ت�صجيل احلجاج، والتعذيب يف �صج�ن غزة، و�صعف 
الرقابة الر�صمية وجتاوزات ترخي�س مركبات ال�صري، وعدم تنفيذ قرارات املحاكم، 

و�صناعة غرف امل�ت يف امل�صت�صفيات احلك�مية، واالأطفال اخلدج يف غزة.

كذل���ك كان هن���اك اأثر ملم�����س يف ت�صجي���ع املجم�ع���ات ال�صبابي���ة النا�صطة على 
�صفحات االإعالم االجتماعي الإثارة النقا�صات املتعلقة بق�صايا ف�صاد؛ ففي منت�صف 
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وم�سات اإعالمية...
اإنت���اج خم����س حلقات اإذاعية وبّثه���ا �صمن برنامج » نقط���ة م�صاءلة« يف ال�صفة 
الغربي���ة وغ���زة، ح�ل  »تك���رار ال�صبط واالإت���الف لع�صرات االأطن���ان من امل�اد 
الغذائي���ة الفا�ص���دة، اأو االأدوية املنتهية ال�صالحي���ة، اأو االأغذية غري ال�صاحلة 
لال�صته���الك االآدم���ي«، » م�صت����ى النزاه���ة وال�صفافي���ة يف تق���دمي اخلدم���ات 
ال�صحي���ة لالأ�صخا����س ذوي االإعاق���ة«، »النزاهة وال�صفافي���ة يف ت�زيع خدمات 
البلدي���ة وحتديدا خدمة ت�زي���ع املياه يف مدينة اخلليل الت���ي تعاين من اأزمة«/
ال�صف���ة الغربي���ة، »اختالط مياه ال�ص���رب باملياه العادمة يف خمي���م ال�صاطئ«، 

»اأ�صباب عدم ن�صر تقرير دي�ان الرقابة املالية واالإدارية يف غزة«.



تقرير الن�ساطات ال�سنوي     2013 15

اأين تذهب نقود العر�سان ؟
بع���د اأ�صب����ع فقط من ن�صر حتقي���ق ح�ل هدر املال الع���ام يف املحاكم ال�صرعية، 
عق���د اجتم���اع ملجل�س ال�زراء  ورفع ت��صية للجه���ات ذات العالقة مبعاجلة هذه 
امل�صالة ووقف هدر املال العام، وبعد ن�صر التحقيق ب�صهر، اّتخذ جمل�س الق�صاء 
ا بتجميد �ص���رف اإكراميات عق�د ال���زواج ، وبت�صكيل جلنة وزارية  االأعل���ى قراراً
لتنظي���م عملية الرقابة على اإكراميات عق�د الزواج، وما ي�ؤخذ من زيادات على 

هام�س املبلغ االأ�صلي من امل�اطن.
ه���ذه ه���ي الق�صي���ة الت���ي اختارته���ا ال�صحفي���ة ناه���د اأب���� طعيم���ه لتحقيقها 
اال�صتق�صائي؛ يف حماولة للك�صف عن اأ�صباب اال�صتمرار يف جباية ر�ص�م اإ�صافية 
مقابل عق�د الزواج، واأين تذهب تلك االأم�ال؟ وملاذا ال تذهب اإلى وزارة املالية؟

العري����س عند عقد الق���ران يدفع ما يزيد على ما ه� مفرت����س، بدون اأن يهتم، 
ا، وما يدفعه  ا ي�ص���ل اأحيانا اإلى خم�صة وع�صرين دوالراً وب���دون “اأن يعرف” مبلغاً
العر�ص���ان ال اأح���د يعرف اأين يذه���ب، وكيف يتم الت�صرف ب���ه، ووزارة املالية ال 

تعرف عن هذه املبالغ.
ال�صحفي���ة ناهد اأب���� طعيمة، بالتع���اون مع م�ؤ�ص�ص���ة “ اأم���ان” وبتحفيز منها، 
اأج���رت التحقيق، والتقت برئي�س جمل�س الق�ص���اء ال�صرعي، وبكل اجلهات ذات 
العالقة، واكت�صف���ت التجاوزات، حيث اعرتفت اإح���دى الق�صاة، بح�ص�ر رئي�س 
جمل����س الق�صاة، اأنهم عرثوا على ح�صاب بنكي ال اأحد يعلم به، بقيمة 600 األف 

�صيكل، وبال رقيب.
واكت�صفت اأن هناك قلة �صفافية، وعدم و�ص�ح، يف ت�زيع املبالغ التي يتم جمعها 
م���ن قبل جمل�س الق�صاء ال�صرع���ي، ت�زع بال نظام اأو معايري. بعد ن�صر التحقيق 
يف االإع���الم اأو�صح دي�ان قا�صي الق�صاة رف�صهم وا�صتهجانهم للتحقيق املن�ص�ر 

يف ال�صحافة املحلية. 
امل�اط���ن الفل�صطيني اأجم���د حمار�صة، قال بع���د ن�صر قرارات جمل����س الق�صاء 
الأعلى: “اأذك���ر ال�صي���خ الذي قام بعق���د قراين يف املحكم���ة ال�صرعية برام اهلل 
كيف �صرق 300 �صيكل بدون وجه حق باالإ�صافة اإلى ر�ص�م عقد الزواج، واأ�صاف 

اإذا كان الق�صاة حرامية وفا�صدين فعلى البلد ال�صالم.”

ع���ام 2011 كان هناك �صفحة واحدة على م�قع الفي�صب�ك تتطرق ملناق�صة الف�صاد 
يف فل�صط���ني )ال�صع���ب يريد اإنه���اء الف�صاد(، اأم���ا يف نهاية 2013 فق���د مت ر�صد 7 

�سفحات فل�سطينية.

وعل���ى �صعي���د تبن���ي االإعالم لرام���ج خا�صة تعال���ج م��ص�ع الف�ص���اد يف فل�صطني، 
اأ�صهمت الرامج التدريبية ولقاءات الع�صف الذهني التي عقدتها » اأمان« يف تبني 
�ص���ت حمط���ات اإذاعية حملي���ة، يف كل م���ن رام اهلل وبيت حلم واخللي���ل وط�لكرم 
وجنني وقطاع غزة، عملية اإنتاج برامج م�صاءلة اإذاعية جادة، تعتمد على التح�صري 
امل�صب���ق، وجمع احلقائق واملعل�مات. وعلى �صعيد االإعالم املرئي قام تلفزي�ن وطن 
بالتعاون املبا�صر مع » اأمان« باالإعداد واالإنتاج واالإدارة لرنامج »�صاعة رمل«، وبّث 
10 حلقات م�صاءلة تلفزي�نية ون�صرها على العديد من امل�اقع االإاإلكرتونية و�صفحات 
ا  الت�ا�صل، وقد فاق عدد امل�صاهدين واملتفاعلني مع احللقات على االإنرتنت  77 األفاً
ل���كل حلقة. وجدي���ر بالذكر اأن تلفزي�ن وطن قد ط���ّ�ر الق�صم اخلا�س بالتحقيقات 
ال�صحفي���ة لديه، وتبنى اإنت���اج برامج دائمة تتعلق بالف�ص���اد يف اإ�صرتاتيجية عمله. 
م���ن امل�ا�صيع اجلدي���ر ذكرها والتي عاجلتها حلقات �صاع���ة رمل ق�صايا وم�ا�صيع 
مهم���ة، تلم�س حياة امل�اطنني ب�صكل مبا�صر، كتاأخري بناء جممع ال�زارات، وحماية 
املبلغني، واالأزمات املتتالية يف اجلامعات وغياب رقابة احلك�مة ومتابعتها، وم�قف 
اأجهزة االأمن من مالحقة ال�صحفي���ني واعتقالهم، وغياب الت�صريعي عن الرقابة، 
وغياب الرقابة على ن�اب الت�صريع���ي، وجتار املركبات وجماالت التهرب ال�صريبي 
والتزوي���ر، وال�ا�صط���ة واملح�ص�بية يف التعيين���ات احلك�مية، والنزاه���ة وال�صفافية 
يف بيئ���ة اإدارة االإنت���اج والبي���ع للعقاقري الطبي���ة واالأدوية، والنزاه���ة وال�صفافية يف 

التح�يالت الطبية من قبل وزارة ال�صحة.
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م���ن جهة اأخرى، كان لالإع���الم ح�ص�ر متزايد يف تغطية فعالي���ات » اأمان« ال�صّيما 
جل�صات امل�صاءلة واال�صتماع، وعدم االكتفاء بالتغطية؛ بل متابعتها باإجراء ح�ارات 
ومناق�ص���ات ح����ل امل�ا�صيع املطروح���ة يف هذه اجلل�ص���ات. ويف تطّ�ر كب���ري اأ�صبح 
االإع���الم اأحد امل�ص���ادر التي تعتمد عليها » اأمان« يف اإث���ارة نقا�صات جمتمعية ح�ل 
ق�صاي���ا ف�صاد مفرت�ص���ة، وه� عك�س ما كان يحدث يف ال�صاب���ق من اعتماد االإعالم 
على الق�صايا التي تطرحها م�ؤ�ص�صات املجتمع املدين ك�« اأمان«، ويف هذا داللة على 

ا  يف املعركة �صد الف�صاد. اأن االإعالم بداأ ياأخذ م�قعه ال�صحيح ليك�ن مبادراً

الهدف االإ�سرتاتيجي الثالث: بيئة عمل هيئات 
احلكم املحلي ُت�سهم يف الك�سف عن جرائم الف�ساد 

وحتّد من انت�ساره
اإّن الهيئات املحلية اأقرب امل�ؤ�ص�صات من امل�اطنني؛ فهي على ت�ا�صل مبا�صر وي�مي 
معه���م اأك���رث من احلك�م���ة املركزي���ة املقدمة للخدم���ات. وعليه، جعل���ت “ اأمان” 
ا  م�صاأل���ة تعزي���ز النزاهة وال�صفافي���ة وامل�صاءلة يف عمل هيئات احلك���م املحلي هدفاً
���ا يف عملها، للم�صاهمة يف حت�صني م�صت�ى اخلدمات املقدمة للم�اطنني  اإ�صرتاتيجيًّ
بعدال���ة ونزاه���ة و�صفافية، وب�صراكة م���ع املجتمعات املحلية متلقي���ة اخلدمة، ورفع 
الدرجة وامل�صت�ى يف ا�صتجابتها الأول�ي���ات امل�اطنني واحتياجاتهم وال�صّيما الفئات 

املهم�صة منهم.

ا يف م�صت�ى اإرادة الهيئات املحلية للتعاون واالنفتاح  ا ملم��صاً �صهد العام 2013 ارتفاعاً
على منظمات املجتمع املدين وخا�صة م�ؤ�ص�صة اأمان، مع ا�صتمرار ال�صراكة والتعاون 
مع 20 هيئة حملية، بداأ العمل معها خالل عامي 2011 و 2012. لقد وّقعت “اأمان” 
خالل ع���ام 2013 اإحدى ع�صرة مذك���رة تفاهم وتعاون جدي���دة، مع هيئات حملية 
يف ال�صف���ة الغربية وقطاع غزة ) قلقيلي���ة، العبيدية، العيزرية، نابل�س، الرام، بيت 

فجار، يطا، الظاهرية، املغازي، جباليا، بني �صهيلة(.

و�صمل���ت حماور التع���اون العمل عل���ى م�اءمة مدّون���ة ال�صل�ك العام���ة، لتتنا�صب 

وتت���الءم وال�اق���ع اخلدمات���ي وامل�ؤ�ص�ص���ي والقان����ين ل���كل هيئ���ة، وترجمتها اإلى 
اإجراءات تطبيقية يف حياة الهيئة والعاملني فيها، كذلك ا�صتمر العمل على متكني 
املجتمع���ات املحلية م���ن االنخراط وامل�صارك���ة يف احلكم، وحتدي���د اأول�ياتهم يف 
خطط الهيئات، وممار�صة امل�صاءلة االجتماعية لعملية التنفيذ. ومن جهة اأخرى، 
قدمت “ اأم���ان” االإ�صناد والدعم الفني والل�ج�صت���ي للهيئات وامل�اطنني؛ بهدف 

تفعيل الت�ا�صل بني الطرفني. 

على ال�صعي���د االأول، مت االنتهاء من م�اءمة املدّونة للبلديات والهيئات امل�صتهدفة، 
���ا، لتنمية قدرات العامل���ني على تطبيق  وتبع���ه عق���د 11 دورة تدريبية ولقاءاً ت�ع�يًّ
املدّون���ة، والرقاب���ة عل���ى االلت���زام بها. وعل���ى هذا ال�صعي���د، ظه���رت العديد من 
امل�ؤ�ص���رات التي تدلل عل���ى حتقيق نتائج اأولية مهمة؛ فعل���ى �صبيل املثال ويف خط�ة 
متقدم���ة، قامت بلدي���ة املغازي باإع���داد “موازنة املواطن” ون�صره���ا، حتى يتمكن 
امل�اطن���ني من االطالع على م�ازنة البلدية بلغ���ة �صهلة، ت�صّهل عليهم االنخراط يف 
الرقابة على عمليات ال�صرف واجلباية، وهي خط�ة تندرج يف �صبيل تعزيز مبادئ 

2013
11 اتفاقية

2012
10 اتفاقيات

2011
10 اتفاقيات

االتفاقيات مع 
الهيئات املحلية
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ال�صفافي���ة يف عمل البلدية. كذلك قامت بلدي���ة قلقيلية بعقد جل�صة ا�صتماع لعر�س 
اإجنازاته���ا؛ تعزيزا ملبداأ االنفتاح على اجلمه�ر، واإتاحة حق امل�اطنني يف ممار�صة 

امل�صاءل���ة االجتماعية، كما تقدمت العديد من البلديات بطلب من “ اأمان” لتقدمي 
االإ�صناد لها لتط�ير اأنظمة ال�صكاوى لديها ووحداتها.

اأما على ال�صعيد الثاين،  ويف �صبيل رفع قدرات املجتمع املدين واملجتمعات املحلية، 
ا يف حتديد االحتياجات واالأول�ي���ات املجتمعية يف املناطق امل�صتهدفة،  لتك����ن �صريكاً
وتق���دمي االإ�صناد وامل����ؤازرة املجتمعية )امل�اطن���ة( لهيئات املحلي���ة، فقد مت اإعداد 
ميث���اق تقدمي اخلدم���ة للم�اطنني، وه� جتربة حديثة العه���د يف العامل، وفريدة يف 
الع���امل العربي، ويتمث���ل بعقٍد اجتماعي ما بني امل�اطن���ني وهيئاتهم املحلية، يحدد 
ال�اجب���ات واحلق�ق وااللتزامات لكل طرف؛ يف �صبي���ل ال��ص�ل اإلى اأف�صل م�صت�ى 
للخدم���ة بعدالة ونزاهة و�صفافي���ة. اإن اإعداد امليثاق ه� خط����ة متهيدية، �صت�صعى 
»اأمان«، خالل عام 2014، مل�صاعدة اأطراف هذا امليثاق على تطبيقه وااللتزام به.

اإ�صاف���ة اإل���ى ذلك مت تنفي���ذ اأكرث من 60 �صاع���ة تدريبية، والعديد م���ن اأيام العمل 
الت�ع�ي���ة للمجتمعات املحلية وم�ؤ�ص�صات املجتمع املدين واالإعالم، يف ج�انب تتعلق 
ب��صائل امل�صاءل���ة االجتماعية واأدواتها، كتنفيذ م�ص����ح بطاقة راأي امل�اطن، وعقد 

جل�صات اال�صتماع، واإعداد التحقيقات اال�صتق�صائية.
وعل���ى ال�صعي���د الثالث، ب���داأت » اأم���ان«، ويف اإطار م�ص���روع ت�صارك في���ه عدد من 
امل�ؤ�ص�ص���ات الفل�صطيني���ة، يف تنفي���ذ برنامج   )جتاوب( الذي يه���دف اإلى التمكني 
وتقدمي االإ�صناد للمجتمعات املحلية يف اأربع مناطق )فرو�س بيت دجن، اأم �صلم�نة، 
حمافظ���ة قلقيلية، املغراقة يف قط���اع غزة( للت�ا�صل مع ال�صلط���ات واجلهات التي 
تق���دم لهم اخلدم���ة، مبا فيها الهيئ���ات املحلية. كما يرك���ز  الرنامج على حت�صني 
جتاوب ال�صلطات املحلية وال�طنية مع امل�اطنني واأول�ياتهم، حيث �صي�فر الرنامج 
الفر�صة ملمثلي الفئات امل�صتهدف���ة )اللجان املحلية(، للتاأثري على ممثلي احلك�مة 
واجله���ات ذات ال�صل���ة، بع���د تقدمي االإ�صن���اد لهم يف جم���االت مه���ارات ال�صغط 
واملنا�ص���رة والتخطي���ط وامل�صاءل���ة االجتماعية، كم���ا �صُي�صهم الرنام���ج يف تعزيز 
ا�صتجاب���ة هذه اجلهات الحتياجات الفئات امل�صتهدفة، من خالل العمل على تط�ير 

ال�صيا�صات العامة، واالأنظمة التي تنظم تقدمي اخلدمات للجمه�ر.

ل لفل�صطني على دورها الريادي واملبادر يف حركة ال�صفافية الدولية،  يف خط�ة ُت�صجَّ

ت�قيع ميثاق اخلدمة يف بلدية الرام 17/ 4/ 2013

ت�صكيل اللجنة املحلية يف اأم �صلم�نة- بيت حلم 10/ 12/ 2013
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مت اختي���ار بلدية رام اهلل، اإلى جانب ثالث بلديات اأخرى يف العامل، الختبار م�ؤ�صر 
عاملي اأعدته منظم���ة ال�صفافية الدولية ) نظام النزاهة ال�طني للهيئات املحلية(. 
وتق����م » اأمان« باإدارة هذا امل�صروع يف فل�صطي،ن ب�صفتها الفرع ال�طني للمنظمة، 
م���ن خالل فح�س مدى مالءمة هذا امل�ؤ�صر ل�اق���ع عمل الهيئات املحلية يف ج�انب 
ع���دة، من بينه���ا ال�صفافي���ة، وامل�صاءلة، واحلك���م والنزاهة، والعالق���ة مع املجتمع 
املحل���ي والفئ���ات امل�صتهدف���ة، وغريها. لقد اأظه���رت النتائج االأول�ي���ة للدرا�صة اأن 
بلدية رام اهلل تتمتع ب�صكل كبري مبق�مات النظام ال�طني للنزاهة يف عمل الهيئات 
املحلي���ة، اإل���ى جانب وج����د بع�س التحدي���ات والفج�ات التي ب���داأت بلدية رام اهلل 
بالفع���ل باتخاذ خط�ات تطبيقية لتذليلها. ه���ذه النتائج دفعت العديد من الهيئات 
املحلي���ة يف فل�صط���ني اإلى الطلب من » اأمان« تنظيم زي���ارة تبادلية لبلدية رام اهلل؛ 
لالط���الع على هذه اخلرة، ومن املت�قع تنفيذ هذه الزيارة يف الربع االأول من عام 
2014 الت���ي �صت�صمل كذلك م�صاركة من » اأمان« لعر�س هذه التجربة يف اأملانيا على 

ممثلي عدة فروع عاملية، بدع�ة من منظمة ال�صفافية الدولية. 

الهدف االإ�سرتاتيجي الرابع: بيئة عمل املوؤ�س�سات 
العامة ُت�سهم يف الك�سف عن جرائم الف�ساد وحتد 

من انت�ساره
القط���اع العام ه� اأكر القطاعات الفل�صطينية؛ وه���� ما يتطلب اإ�صرتاتيجية تدخل 
ت�صتند اإلى االأول�يات واحلاجة، لذا ركزت “ اأمان” خالل عام 2013 على ا�صتكمال 
العم���ل ب�صكل اأ�صا�صي مع وزارات الداخلية والرتبي���ة والتعليم وال�ص�ؤون االجتماعية 
ا مع امل�اطن، وتقدم خدمات  ودي�ان امل�ظفني العام، فهذه اأاأكرث امل�ؤ�ص�صات احتكاكاً
اأ�صا�صي���ة ه���ي �صلب حق�ق االإن�صان، كاحل���ق يف العمل، واالأم���ن، والتعليم، ومتكني 

الفقراء واملهم�صني.

ُعقدت جل�صات ا�صتماع تناولت ق�صايا تهم ال�صاأن العام يف قطاع غزة ) القرو�س 
واملن���ح اجلامعية، اإدارة الهيئة العامة للمعابر واحلدود، �صركة الكهرباء، اإدارة 
االإنف���اق العام، دور �صلطة املي���اه يف الرقابة على ج�دة املي���اه( وجل�صتا ا�صتماع 
اإذاعيتان عن ن�صر تقرير دي�ان الرقابة املالية واالإدارية وعملية اإعادة االأعمار.

لقد اأف�صى التعاون مع وزارة الداخلية اإلى نتائج ملم��صة وحي�ية خالل عام 2013، 
فقد اتبع الرنامج التدريبي والت�ع�ي الذي نفذته » اأمان« وا�صتهدف اأكرث من 161 
ا يف �صبعة اأجهزة اأمنية، بالعمل على تط�ير نظام ال�صتقبال  ا ومدرباً ا وم�ظفاً �صابطاً
ال�صكاوى ومعاجلتها يف كل جهاز اأمني، بتعاون كامل مع » اأمان«. ويف خط�ة  ملاأ�ص�صة 
وا�صتدامة اال�صتفادة من امل�اد التي ط�رتها » اأمان« وخرتها، بداأت ال�زارة بالعمل 
عل���ى تط�ير ق�صم خا�س ح�ل الف�صاد �صمن الدليل التدريبي العام حلق�ق االإن�صان 

الذي ت�صتند اإليه ال�زارة يف تنفيذ دوراتها التدريبية ملنت�صبي االأجهزة االأمنية. 
ا للعاملني يف االأجه���زة االأمنية ح�ل »تدريب مدربني« لبناء  نف���ذت »اأمان« تدريباً
قدراته���م يف املفاهي���م اخلا�صة مبكافح���ة الف�صاد، ونقلها جلمي���ع العاملني يف 

امل�ؤ�ص�صة االأمنية.

���ا لتدريب مكثف ح����ل النزاهة وال�صفافي���ة وامل�صاءلة يف االإج���راءات املالية  والحقاً

قامت “ اأمان” باإعداد 8 مدّونات �صل�ك لثماين هيئات حملية، وهي: قلقيلية وبيت فجار 
والعبيدية ويطا والظاهرية يف ال�صفة الغربية؛ واملغازي والريج وبني �صهيلة يف قطاع غزة.
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واالإداري���ة، ال���ذي ا�صتهدف مدري���ري هذه الدوائ���ر يف وزارة الداخلي���ة واالأجهزة 
االأمنية؛ بداأت ال�زارة بتط�ير هذه االإجراءات، وت�حيد املفاهيم، وتط�ير النماذج 
واالأنظم���ة ذات العالق���ة، وه� م���ا �صي�ؤّدي اإلى تعمي���ق التعاون بني » اأم���ان« ووزارة 

الداخلية، الإمتامه خالل عام 2014. 
ا يف غزة؛  ا طالبياً وزارة الرتبي���ة والتعليم وخم�ص����ن مدر�صة ينفذون 78 م�صروعاً
للك�ص���ف عن الف�صاد يف اخلدمات العامة، وخم�س جمم�عات للنزاهة تت�صكل يف 

جامعات غزة.

ا�صتمرت وزارة الرتبية والتعليم، �صريك » اأمان« الدائم، وللعام الثالث على الت�ايل، 
بتنفيذ م�صابقة »م�صاريع طالبي���ة �صد الف�صاد« واملتمثلة باإعداد م�صاريع على �صكل 
تقاري���ر خا�صة، تفح�س م���دى االلتزام بالنزاه���ة وال�صفافي���ة وامل�صاءلة يف تقدمي 
ا ومعلمة  خدم���ات حي�ية يف اأماكن �صكن الطلبة، مب�صاركة 200 مدر�سة و230 معلماً
ا، واأكرث من 5000 طالب؛ يف �صبيل خلق ثقافة راف�صة للف�صاد لدى طلبتنا.  وم�صرفاً
�صه���د العام 2013 اإجن���ازا ملاأ�ص�صة ه���ذه امل�صابقة، فقد بداأت ال����زارة بتاأهيل 
طاقم مدربني وم�صرفني من ال�زارة ليت�ل�ا اإدارة امل�صابقة �صن�يًّا، دون احلاجة 
لتدخ���ل » اأمان« املبا�ص���ر، اإ�صافة اإلى تط�ير دليل �صام���ل وطباعته، م�جه لكل 
م���ن الطلبة وامل�صرفني واملعلمني، ح�ل الف�ص���اد ومكافحته، ليتم اال�صرت�صاد به 
���ا. دفعت النتائ���ج املذهلة الأداء الطلب���ة، وتفاعلهم م���ع امل�صابقة، وج�دة  �صن�يًّ
تقاريرهم ودقته���ا، منظمة ال�صفافية الدولية للطلب من » اأمان« بنقل جتربتها 

لدول اأخرى يف العامل العربي. 
ارتف���اع م�صت����ى التع���اون والتجاوب ب���ني ائتالف اأم���ان والقط���اع احلك�مي يف 
قط���اع غزة اأدى اإل���ى رفع م�صت�ى االإف�صاح عن املعل�م���ات، واإلى م�صاركة اأو�صع 
للم�ؤ�ص�صات العامة وامل�ص�ؤولني يف جل�صات اال�صتماع وامل�صاءلة، وطلب دعم اأمان 
يف اإع���داد مدّونة �صل����ك للم�ظف الع���ام، وتبّني املمار�ص���ات الف�صلى يف اإدارة 
ال�ص���اأن العام، ون�اب املجل����س الت�صريعي و�صناع الق���رار ينخرط�ن يف فعاليات 
اأمان، وي��ص�ن بتبّني ت��صيات اأمان اخلا�صة بتعزيز منظ�مة النزاهة يف اإدارة 

ال�صاأن العام

اأم���ا يف قطاع غزة، ويف خط�ة لت��صي���ع دائرة الطلبة امل�صتهدفني من هذا الرنامج 
هناك، فقد بداأت » اأمان« هذا العام بتنفيذ امل�صروع، م�صتهدفة 50 مدر�صة )قرابة 
1500 طال���ب( عل���ى اأن يتم ت��صي���ع امل�صروع خ���الل االأع�ام القادم���ة، و كان لهذا 
امل�ص���روع اأث���ر ملم��س على الطلب���ة، من خ���الل امل�صاركة الفاعل���ة للطلبة يف حملة 
ال�صغط التي نفذتها » اأمان«، ح�ل ال�ا�صطة واملح�ص�بية، وب�صكل تط�عي على مدار 

اأ�صب�ع كامل.

�صهد عام 2013 تنفيذ العديد من االأن�صطة والتعاون مع القطاع االأكادميي يف ال�صفة 
الغربي���ة وقطاع غ���زة، با�صتهداف عدد من اجلامعات وكلي���ات املجتمع، كجامعات 
بريزيت، وفل�صطني، واالأزهر، وكلية فل�صطني التقنية، عر تنظيم زيارات ميدانية، 
وعقد ور����س هدفت لزيادة وعي الطلبة مبفاهيم النزاه���ة، وال�صفافية، وامل�صاءلة، 

وت�صجيعهم لتنفيذ مبادرات ت�صّب يف مكافحة الف�صاد.

عرب الفيديو كونفرن�س “ اأمان” واالأكادميي�ن يف رام اهلل وغزة يناق�ص�ن �صبل تعزيز 
امل�صاءلة املجتمعية من خالل التعليم 2013/12/7
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جمموعات النزاهة الطالبية
ا وطالبة، وتدريبهم وتزويدهم  مت ت�صكيل 7 جمم�عات نزاهة، مك�نة من 95 طالباً
بدليل » اأمان« التدريبي، اخلا�س مبفاهيم النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة واآليات 

تنفيذ مبادرات ت�صب يف مكافحة الف�صاد.

ودعم���ا للن�صاطات الالمنهجية، وبال�صراكة م���ع مركز التاأهيل املجتمعي يف نابل�س، 
وم�ؤ�ص�ص���ة تام���ر التعليمي���ة يف رام اهلل؛ عق���دت »اأم���ان« دورت���ني تدريبيتني لثالثة 
من�ّصط���ني و20 من�ّصط���ة يف املخيمات ال�صيفية، ح�ل مفاهي���م النزاهة، من خالل 

اللعب لالأطفال، وتقدمي اأدوات تعليمية خا�صة بهذه االأن�صطة.
ا�صتم���ر العمل خالل 2013 مع دي�ان امل�ظف���ني العام اأبزر �صركاء » اأمان«، ملعاجلة 
ق�صاي���ا اإهدار امل���ال العام، اأو تر�صي���د للنفقات، من خالل تكثي���ف اجله�د لتعزيز 
النزاه���ة وال�صفافية وامل�صاءلة يف اإدارة قطاع امل�ظفني العم�ميني، اأكر القطاعات 
ا لتط�ير  ���ا يف امل�ازنة العامة، حيث �صكلت تقارير » اأمان« املتخ�ص�صة مرجعاً ن�صيباً

اإجراءات التعيني، لتك�ن اأكرث �صفافية ونزاهة، وم�صتندة اإلى تخطيط واحتياج.  
قام���ت »اأمان« باإ�صناد الدي����ان يف مهمته التي اأوكلها له جمل����س ال�زراء، واملتعلقة 

جمموعات النزاهة الطالبية

%63.16

طالب 35

طالبة 60

36.84

بقيادة عملية الن�صر والتعميم ملدّونة �صل�ك العاملني يف ال�ظيفة العم�مية، ومتكني 
امل�ظفني من تطبيقها. قادت »اأمان« اللجنة الفرعية للجنة ال�طنية للمدّونة عملية 
تط�ير خطة العمل )2013-2015( لتنفيذ املدّونة، كما �صاركت يف ع�ص�ية اللجنة 
الفرعي���ة لتط�ير نظام داخلي خا�س، يحكم عم���ل اللجنة ال�طنية للمدّونة امل�صّكلة 

بقرار من جمل�س ال�زراء.

م�ساركة ال�سباب يف جهود مكافحة الف�ساد
مبب���ادرة من » اأم���ان«، مت تاأ�صي����س 7 جمم�ع���ات نزاهة، تتاألف م���ن معدل 15 
���ا يف كل جمم�ع���ة، يف اأربع جامعات وكليات فل�صطيني���ة، م�زعة بالت�صاوي  طالباً
يف ال�صف���ة الغربي���ة وقطاع غ���زة؛ بهدف رفع وع���ي الطلبة مبفاهي���م النزاهة، 

وال�صفافية وامل�صاءلة، وت�صجيعهم لتنفيذ مبادرات ت�صّب يف مكافحة الف�صاد. 

لقاء مع جمم�عات طالبية يف نابل�س 2013-11-25
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ا على حياة �صريحة  ا مبا�صراً اإن ل�اقع االحت���الل و�صع�بة االأو�صاع االقت�صادية اأث���راً
وا�صع���ة م���ن امل�اطنني؛ مما دفع ب����« اأمان« لبن���اء �صراكة جّدية م���ع وزارة ال�ص�ؤون 
االجتماعية، لتعزيز النزاهة وال�صفافية وامل�صاواة والعدالة يف عملية تقدمي اخلدمات 
االإن�صاني���ة للفقراء واملهم�صني، ومتكينهم من ممار�صة حق امل�صاءلة املجتمعية ح�ل 
نزاهة هذه العملية. ومت ت�صكيل فريق عمل، قاد خالل عام 2013 عملية تط�ير دليل 
خا�س مبنع الف�صاد، يف تقدمي اخلدم���ات االإن�صانية، �صيتبع بتنفيذ برنامج تدريبي 
للم�ص�ؤول���ني والعاملني والباحثني امليدانيني عل���ى تطبيقه خالل عام 2014. كما مت 
م�اءم���ة مدّونة �صل�ك العامل���ني يف ال�ظيفة العم�مية؛ لتتنا�ص���ب واحتياجات هذه 

ال�زارة وخ�ص��صيتها، ولتتكامل مع الدليل املُعّد.

من املت�قع اإحراز اأثر مهم على �صعيد ماأ�ص�صة عملية متكني امل�اطنني من ممار�صة 
ح���ق امل�صاءل���ة املجتمعية، فم���ا يتعلق بنزاهة عملي���ة ت�زيع امل�صاع���دات خالل عام 
2014، فق���د بداأت عملية ت�صكيل جمال�س املنتفع���ني من خدمات ال�زارة ومتكينها، 
يف اأرب���ع مناط���ق يف ال�صفة الغربية نهاية ع���ام 2013، يف خط�ة اأول���ى �صتمتد اإلى 

مناطق اأخرى، بناء على تقييم هذه املرحلة.

الهدف االإ�سرتاتيجي اخلام�س: حت�سني اأداء اأمان 
جتاه حتقيق ر�سالتها

تقرير دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية لعام 2013
تتك����ن »اأمان« من ثالث دوائر رئي�صة ومكتب غزة، وت�صكل الدائرة املالية واالإدارية 
م���ا ن�صبته 20 باملائة م���ن حجم الق�ى العاملة يف امل�ؤ�ص�ص���ة، وتق�م ب�ظائف رئي�صة 
ه���ي: �ص����ؤون امل�ظف���ني، واملحا�صب���ة، وامل�صرتيات والت���ي من خاللها تق���دم الدعم 
واالإ�صن���اد للدوائ���ر واأق�صام امل�ؤ�ص�ص���ة االأخرى. ويقع على عات���ق الدائرة ت�فري بيئة 
مريحة وداعمة للم�ظفني العاملني يف امل�ؤ�ص�صة، الذين ُيَعّدون اأهم م�ارد امل�ؤ�ص�صة، 
م���ن خالل ت�فري جمي���ع امل�صتلزم���ات الل�ج�صتية والتقنية، واإتاح���ة الفر�س جلميع 
امل�ظفني وامل�ظف���ات، لتط�ير معارفهم وقدراتهم يف جم���ال مكافحة الف�صاد، من 

خالل اإ�صراكهم يف ور�س عمل وبرامج تدريبية، على ال�صعيد املحلي والدويل.

�سوؤون 
املوظفني

امل�سرتياتاملحا�سبة

دائرة ال�سوؤون 
املالية

واالإدارية

ت�قيع اتفاقية تفاهم مع وزارة ال�ص�ؤون االجتماعية 2013/10/10
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1. حجم القوى العاملة يف االئتالف 
ا م�زعني ما  ا وع�صرين م�ظفاً بل���غ عدد م�ظفي االئتالف مع نهاية ع���ام 2013 ت�صعاً
ب���ني مكتب رام واهلل وغ���زة، �صكلت االإن���اث 59٪ باملائة من حجم الق����ى العاملة، 
و52٪ مم���ن ي�صغل�ن املنا�صب العليا يف االئت���الف. كما ي�ا�صل االئتالف �صعيه اإلى 
ا�صتقط���اب اخلرات اجلديدة، حيث مت ا�صتقط���اب 3 م�ظفني جدد يف هذا العام، 
ويف �صيا�صة وا�صحة و�صفافة يف التعيني، من خالل االإعالن عن ال�ظائف ال�صاغرة، 
وف���رز الطلب���ات امل�صتلمة بعناية فائق���ة، واإجراء مقابالت واختب���ارات للمتقدمني، 
���ا اأن جلان املقاب���الت تت�صكل من خراء يف جمال ال�ظيف���ة املطل�بة من خارج  علماً
ا اإل���ى اإتاحة فر����س تدريب للخريج���ات واخلرجني  اأم���ان. وي�صعى االئت���الف اأي�صاً
ا من املتدربات  اجل���دد، حيث ا�صت�عب االئتالف يف مكاتب���ه يف رام اهلل وغزة عدداً
واملتدربني؛ بهدف اإك�صابهم املعرف���ة واخلرات العملية يف جمال مكافحة الف�صاد، 

لت��صيع فر�س العمل اأمامهم.
جت���در االإ�ص���ارة اإل���ى اأن 10٪ من العاملني يف “ اأمان” قد ان�صم�ا لرامج املاج�صتري يف اجلامعات املحلية، كما اأنهت اإحدى العامالت درجة البكال�ري��س خالل العام 

2013، وياأتي هذا ترجمة ل�صيا�صة “ اأمان” يف ت�صجيع التعّلم يف امل�ؤ�ص�صة.  

2. تنفيذ برامج تدريبية للطاقم وتبادل اخلربات مع الفروع االأخرى 
عم���ل االئت���الف هذا العام على رف���ع م�صت�ى م�ظفيه، حيث قام بتنفيذ العديد من التدريبات وفق خطته ال�صن�ية، �ص���ارك فيها معظم اأفراد الطاقم، كما �صاركت املديرة 
التنفيذي���ة يف برنام���ج تدريب���ي للقيادة التنفيذية، تنفذه منظم���ة ال�صفافية الدولية بالتعاون مع ت�صع فروع لها مبا فيها فل�صط���ني. ويف جمال تبادل اخلرات، �صارك مدير 

ال�ص�ؤون االدارية واملالية يف تدريب فروع ال�صفافية يف لبنان واليمن واالأردن، ح�ل االإدارة املالية للم�صاريع، وامل�ؤ�ص�صات االأهلية، والرقابة الداخلية. 
جدول )1( يبني امل�ساركات التدريبية للموظفني: 

الفئة امل�صتهدفةاجلهة املم�لةمكان انعقاد التدريبم��ص�ع التدريب

من�سقو الربامج وامل�ساريعTIمكتب » اأمان« اإعداد ق�ص�س النجاح
نظام الرقابة والتقييم » برنامج االإدارة 

بالنتائج«
من�سقو الربامج وامل�ساريعTIرام اهلل 

من�سقو الربامج وامل�ساريعTIاأريحا حتليل املعل�مات وا�صتطالعات الراأي
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ت�زيع الق�ى العاملة يف "اأمان" ح�صب اجلن�س
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الفئة امل�صتهدفةاجلهة املم�لةمكان انعقاد التدريبم��ص�ع التدريب

حمم���د اأب� �ص���الح- دائ���رة الرام���ج وامل�صاريع ول����ؤي جابر-مرك���ز املنا�صرة DFIDاأريحابرنامج جتاوب للقيادة الفاعلة
واالإر�صاد القان�ين

جدول )2( يبني امل�صاركات يف امل�ؤمترات وال�ر�س اخلارجية للم�ظفني: 

امل�ظف امل�صاركاجلهة املم�لةمكان انعقاد التدريبم��ص�ع ال�ر�صة / امل�ؤثر
وائل احلاج – دائرة الرامج وامل�صاريعUNDPالدار البي�صاء / املغرب ور�صة العالقة بني القطاع اخلا�س والعام

رامي م��صى – دائرة ال�ص�ؤون االإدارية واملالية TIبرلني / اأملانياور�صة تدريبية ح�ل االت�صال والت�ا�صل وحمالت ال�صغط واملنا�صرة
�صم�د برغ�ثي – وحدة البحث والتط�يرTIتون�سور�صة تدريبية ح�ل حتليل وجمع املعل�مات 

رامي م��صى – دائرة ال�ص�ؤون االإدارية واملالية 
ور�صة تدريبية ح�ل اأدوات امل�صاءلة االجتماعية » بطاقات التقييم 

املجتمعي« 
هامة زيدان-مركز املنا�صرة واالإر�صاد القان�ين �سبكة اأن�ساعمان / االأردن

لنا طوا�سة – دائرة امل�صاريع
في�ال عطا اهلل – دائرة الرامج وامل�صاريعTIبرلني / اأملانياور�صة تدريبية ح�ل تعزيز نظام النزاهة يف عمل الهيئات املحلية

جميلة عبد – دائرة الرامج وامل�صاريعTIبرلني / اأملانياور�صة عمل للمجم�عة الب�ؤرية ملبادرة ال لالإفالت من العقاب
جميلة عبد – دائرة الرامج وامل�صاريعTIبرلني / اأملانياور�صة عمل ح�ل اإعداد درا�صة النظام ال�طني للنزاهة

م�ؤ�ص�صة مونرو/ �سوي�سرام�ؤمتر املم�لني مل�ؤ�ص�صة امل�صتقبل الدولية 
امل�ستقبل 

الدولية

جميلة عبد – دائرة الرامج وامل�صاريع

ور�صة تبادل اخلرات ملراكز املنا�صرة واالإر�صاد القان�ين مع فروع 
ال�سفافية الدولية

ل�ؤي جابر – مركز املنا�صرة واالإر�صاد القان�ينTIبرلني /  اأملانيا

عبري م�صلح- وحدة البحث وامل�صادرTIعمان / االأردنور�صة عمل ح�ل االأبحاث الن�عية
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امل�ظف امل�صاركاجلهة املم�لةمكان انعقاد التدريبم��ص�ع ال�ر�صة / امل�ؤثر
م�ؤمتر بحثي ح�ل االأبحاث املعدة ح�ل خماطر النزاهة يف التقاء 

القطاعني العام واخلا�س
�صم�د برغ�ثي – وحدة البحث والتط�يرTIالقاهرة /م�صر 

بالل الرغ�ثي- مركز املنا�صرة واالإر�صاد القان�ين
ف�صل �صليمان- دائرة االعالمTIبرلني / اأملانياور�صة ح�ل امل�صاءلة »م�صاءلة املحيط« 

ع�صام حاج ح�صني- دائرة الرامج وامل�صاريعTIبرلني / اأملانياور�صة عمل ح�ل تط�ير امل�صاريع االإقليمية للمنطقة العربية 
ور�صة تدريبية  ح�ل مهارات التحقيق االإداري ودور الق�صاء التاأديبي 

يف م�صاألة الف�صاد
بكر تركماين - مكتب غزةTI�صرم ال�صيخ / م�صر

ور�صة تدريبية  ح�ل مهارات التحقيق االإداري ودور الق�صاء التاأديبي 
يف م�صاألة الف�صاد

بالل الرغ�ثي- مركز املنا�صرة واالإر�صاد TI�صرم ال�صيخ / م�صر

3. تفعيل مدّونة ال�سلوك
ت����يل » اأم���ان« اأهمية كبرية لن�صر قيم النزاهة وااللت���زام مبدونة ال�صل�ك اخلا�صة 
به���ا بني م�ظفي االئت���الف، حيث مت و�صع خط���ة لتفعيل االلتزام به���ا كان اأبرزها 
تبن���ى فكرة امل�ظف النزيه للعام، من خالل و�صع معايري ح�ل مدى التزام امل�ظف 
باإح���كام املدّونة، والعمل التط�عي املبذول من قب���ل امل�ظف. جتدر االإ�صارة اإلى اأن 
الزميل���ة في�ال عطا اهلل قد مت اختيارها امل�ظفة النزيهة للعام 2013، ومت تكرميها 

ا. ا ومعن�ياً مادياً

4. بيئة العمل الداخلية 
عمل االئتالف خالل هذا العام على اإجراء اأعمال ترميم ملكتبيه يف رام اهلل وغزة، 
وذل���ك من اأجل ا�صتيعاب امل�ظفني اجلدد، وذلك �صم���ن امل�صاحة املت�فرة، وت�فري 
بيئ���ة عمل مريح���ة للدوائر اجلدي���دة الت���ي مت ا�صتحداثها يف الهيكلي���ة اجلديدة، 

وه���ي: دائ���رة الرامج وامل�صاريع، ودائ���رة التخطيط والرقابة والتقييم، ودائرة ال�ص����ؤون االإدارية واملالية. كما قامت الدائرة بت�فري و�صائ���ل ات�صال جديدة بني امل�ظفني، 
 IPوقام االئتالف بتغي���ري مقا�صم الهاتف، واعتماد ،VPN تعتم���د عل���ى ا�صتخدام اأح���دث و�صائل التكن�ل�جيا، حيث مت ربط مكتب غزة مبكت���ب رام اهلل بخط ات�صال

بغية ت�صهيل العمل ورفع كفاءته.  ذلك  كل  Telephone؛ 
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اأداء مهني عاٍل...
ح�سور وطني واإقليمي قوي... نتائج واأثر

تّتجه اأنظار العامل يف ال�صن�ات االأخرية نح� ما بات ُيعرف بنظرية التغيري، الهادفة 
اإلى تعظي���م اأثر التدخالت التنم�ية؛ الإحداث التغي���ري املن�ص�د على جميع ال�صعد، 
م���ن خ���الل تعزيز الق���درات االإداري���ة، والتفك���ري االإ�صرتاتيجي املبن���ي على النهج 

احلق�قي، ومكافحة الف�صاد. 

من���ذ قراب���ة ال�صنتني تتهي���اأ » اأمان« لتطبيق ه���ذه االأداة، من خ���الل تط�ير فاعلية 
امل�ؤ�ص�ص���ة وكف���اءة براجمها، بهدف حتقي���ق ر�صالتها واالأثر املن�ص����د؛ ففي اأوا�صط 
2012 قامت بعثة ا�صت�صارية من منظمة ال�صفافية الدولية بتقييم هيكلية امل�ؤ�ص�صة، 
خا�ص���ة الهيئات احلاكمة، والعالقات البينية، بهدف تط�ي���ر القيادة الذكية، التي 
م���ن �صاأنها اأن تق�د امل�ؤ�ص�صة باجتاه حتقيق املخرجات والنتائج املرج�ة، على املدى 
املت��ص���ط والبعي���د. وقد تزامن���ت عملية التقييم ه���ذه مع املراجع���ة االإ�صرتاتيجية 
مب�صاعدة �صركة ال�صه���ل للتط�ير امل�ؤ�ص�صي، حيث عقدت امل�ؤ�ص�صة �صل�صلة من ور�س 
العم���ل، مب�صارك���ة اأع�ص���اء » اأمان«، اإلى جان���ب الطاقم واالأط���راف ذات العالقة، 
متّخ�صت عنها اخلطة االإ�صرتاتيجي���ة 2013-2015 املبنية على النتائج وم�ؤ�صرات 
قيا����س االأداء، رافقه���ا و�صع نظام �صام���ل للرقابة والتقييم، كم���ا مت تط�ير الهيكل 
و�صل���م الروات���ب وال��ص�ف ال�ظيفي���ة واأنظمة واإجراءات العم���ل، لتن�صجم مع نهج 

االإدارة بالنتائج.

ويف منت�ص���ف 2013، نف���ذت » اأم���ان« مرحل���ة جتريبي���ة لفح����س �صل�صل���ة النتائج 
ا لتعديله���ا اإن لزم االأمر. ويف ه���ذا ال�صياق،  وم�صف�ف���ة الرقاب���ة والتقيي���م؛ متهيداً
ان�صّم���ت » اأمان« اإلى برنامج دويل جتريبي، ت�صارك فيه فروع وطنية اأخرى ملنظمة 
ال�صفافي���ة الدولي���ة يف �صريالنكا وفيتن���ام وغ�اتيماال، يهدف الرنام���ج اإلى اإدماج 
التعل���م يف نظام الرقابة والتقييم، بحيث تتمكن الف���روع ال�طنية من اإنتاج املعرفة 

والدرو����س امل�صتفادة، وت�ثيقها، و�صخها للط�اقم التنفيذية واحلاكمة يف امل�ؤ�ص�صة، 
واملجم�عات امل�صتهدفة. 

وبن���اء عل���ى ما تقدم، تتطل���ع » اأمان« اإل���ى املبا�صرة الفعلية يف تطبي���ق نهج االإدارة 
بالنتائ���ج، خ���الل 2014، باال�صتن���اد اإلى الق���درات واالإمكاني���ات واالأدوات التي مت 
تط�يرها وو�صعها خلدمة العمل، ال�صتكمال االأول�يات االإ�صرتاتيجية التي بداأ العمل 

بها خالل 2013.

و�صترتك���ز االأول�ي���ات االإ�صرتاتيجي���ة ح����ل متك���ني امل�اطن���ني الفل�صطينيني ملزيد 
م���ن االنخراط يف جه�د مكافح���ة الف�صاد، من خالل االإبالغ ع���ن الف�صاد، وتنفيذ 
املبادرات اخلالقة املختلفة ذات الزخم اجلماهريي، اإذ �صتكّثف » اأمان« ا�صتهدافها 
للمجم�ع���ات املحلية ال�صبابية والن�ص�ية، لتمكينه���ا يف جمال امل�صاءلة االجتماعية، 
���ا بدمج الن�ع االجتماع���ي يف اإ�صرتاتيجية امل�ؤ�ص�صة؛ بهدف  ا خا�صًّ و�صت����يل اهتماماً

اجتماع جمل�س االإدارة ملناق�صة نهج االإدارة بالنتائج 2013/8/6

تطلعات للعام 2014



26تقرير الن�ساطات ال�سنوي     2013

تذليل العقبات و�صد الفج�ات، اأمام م�صاركة الن�صاء يف جه�د مكافحة الف�صاد. كما 
ا منها  ا باالإعالم، اإدراكاً ا خا�صًّ وللمرة االأولى تفرد » اأمان« هدفا اإ�صرتاتيجيًّا وا�صحاً
الأهميت���ه يف عملي���ة �صنع الراأي الع���ام املناه�س للف�صاد، كما �صيت���م تكري�س العمل 
القطاع���ي من خ���الل تنفيذ اإ�صرتاتيجية تدخ���ل متكاملة وبناء خ���راء من ط�اقم 

»اأمان« التنفيذية يف هذه القطاعات، واإظهار هذا االهتمام يف هيكلية امل�ؤ�ص�صة. 

وتتطلع » اأمان« اإلى ت��صيع عملها يف قطاع غزة، حيث �صتق�م بتط�ير روؤيتها لطبيعة 
عمله���ا وجماالته واالأدوات التنظيمية الالزمة، وخطة مكثفة لتط�ير قيادة تنفيذية 

قادرة على قيادة العمل وت�جيهه يف جمال مكافحة الف�صاد.  

وحتى تتمكن من حتقيق ر�صالتها واأول�ياتها االإ�صرتاتيجية وخطة الت��صع واالنت�صار 
االأفقي مع املجتمعات املحلية، �صرتكز » اأمان« خالل 2014 على تطوير اإ�سرتاتيجية 
مت�ي���ل خالقة، تعتمد على التم�يل الذاتي من ناحية، وعلى ت��صيع ائتالف املم�لني 
م���ن ناحية ثاني���ة، كما �صتعمل على متكني قيادة ال�ص���ف الثاين لتحقيق اال�صتدامة 

للم�ؤ�ص�ص���ة. ويف ذات ال�صي���اق، �صت�صتقبل » اأمان« خالل ني�ص���ان 2014 بعثة منظمة 
ال�صفافية الدولية لتقييم نظام املخاطر واالأمن؛ بهدف تط�ير خطة الإدارة املخاطر 

واإجراءات وقائية حلماية ط�اقم امل�ؤ�ص�صة ومعل�ماتها. 

وعل���ى ال�صعي���د االإقليمي، �صتعزز » اأم���ان« م�صاركتها واإ�صهاماته���ا يف تط�ير خطة 
ا من  اإ�صرتاتيجي���ة عربي���ة ملكافحة الف�صاد، ملنظم���ات املجتمع املدين، ت�ص���كل جزءاً
خط���ة التدخل ملنظمة ال�صفافية الدولية، حيث �صت�صتن���د اخلطة اإلى نتائج التقرير 
االإقليم���ي ح�ل الف�ص���اد ال�صيا�صي يف املنطقة العربية وت��صيات���ه، الذي تق�د العمل 
ا »اأم���ان«، وي�صرتك فيه كل من اليمن ولبنان وم�صر وت�ن�س واملغرب اإلى  علي���ه حاليًّ

جانب فل�صطني.  

م���ن ناحي���ة ثانية، �صت�ا�ص���ل » اأمان« تق���دمي الدع���م الفني ونقل جتربته���ا للفروع 
العربية حت���ت التاأ�صي�س؛ بهدف م�صاعدتها على تبّن���ي برامج واإ�صرتاتيجيات عمل 

فعالة وتنفيذها ملكافحة الف�صاد.
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ملح��ق )1(: مركز المصادر والصفحة 
اإللكترونية

يعم���ل مرك���ز امل�ص���ادر عل���ى ت�ف���ري الكت���ب والتقاري���ر واالأبح���اث واالإح�صائيات 
والدرا�صات املحلية واالإقليمية املتخ�ص�صة يف م�ا�صيع مكافحة الف�صاد، اإ�صافة اإلى 
���ا ودوليًّا، وذلك خدمة الأع�صاء » اأم���ان«، والباحثني، واملجتمع  م���ا ه� مت�فر اإقليميًّ

املحلي، و�صناع القرار، وطلبة اجلامعات، واجلمه�ر الفل�صطيني.

وقد حقق مركز امل�سادر النتائج االآتية خالل العام 2013:
اإ�صافة 100 مادة ح�ل م��ص�ع الف�صاد )كتب وتقارير مطب�عة، وكتب وتقارير . 1

ودرا�صات - ن�صخ اإلكرتونية(.

ا�صت���الم 25 ر�صال���ة ر�صمية من م�ؤ�ص�ص���ات حك�مية وم�ؤ�ص�ص���ات اأهلية، تطلب . 2
تزويدها مبن�ص�رات “ اأمان”، �ص�اء التقارير اأو كتيبات الق�انني.

اأم���ا بالن�صب���ة للم�قع االإلكرتوين، فق���د اأ�صبح من اأهم امل�ص���ادر الفل�صطينية . 3
للباحثني واملعنيني يف ق�صايا مكافحة الف�صاد، ملا يحت�يه من تقارير ودرا�صات 
تتعل���ق بالنزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة يف كل م���ن القطاعات العام، واخلا�س، 
واالأهل���ي، اإ�صافة اإلى اآخر التط����رات واالأخبار املتعلقة بالف�صاد، على امل�صت�ى 
املحلي والعربي وال���دويل واأظهرت االإح�صاءات ازدي���ادا كبريا مقاربة لل�صنة 
املا�صي���ة يف عدد الزوار. اأما بالن�صب���ة للمكتبة االإلكرتونية، فقد انخف�س عدد 
زواره���ا عل���ى ما بلغه الع���ام املا�صي ب�صب���ب االعتماد املتزايد عل���ى الزيارات 

للم�قع االكرتوين و مركز امل�صادر.
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مشاركة المجتمع المدني لألطراف الرسمية
في تطبيق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

نوفمرب، 2013

�الئتالف من �أجل �لنز�هة و�مل�ساءلة )�أمان( 

02 رام اهلل: عمارة الرمياوي  ط 1، �سارع الإر�سال، هاتف: 2974949/2989506 
فاك�ص: 022974948 ، �ص. ب : 69647، القد�س:95908

غزة: عمارة احل�شام، �شارع احللبي- متفرع من �شارع ديغول
هاتف: 2884767 08 / فاك�ص: 2884766 08 

info@aman-palestine.org / www.aman-palestine.org

�الئتالف من �جل �لنز�هة و�مل�ساءلة )�أمان( يف فل�سطني منوذجا

مت �ع��د�د هذ� �لتقرير بدعم م�س��كور من �مل�س��روع �القليمي ملكافحة �لف�س��اد وتعزيز �لنز�هة يف �لبل��د�ن �لعربية �لتابع لربنامج 
�الأمم �ملتحدة �المنائي وبالتعاون مع �ل�سبكة �لعربية لتعزيز �لنز�هة ومكافحة �لف�ساد

�شعوب متمكنة.
اأمم �شامدة.

تقرير الفساد ومكافحته
فل�سطني 2012

الإئتالف من اأجل النزاهةوامل�ساءلة
)�أمان(
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مالحظاتاملنفذالن�صاطات املخططةاملخرجاتالهدف املرحلي
1. 1 اهتمام اجلمه�ر 

الفل�صطيني بالتبليغ 
ودعم جه�د مكافحة 

الف�صاد ارتفع.

1. 1. 1 ثالث جمم�عات 
نزاهة طالبية يف اجلامعات 
ا يف كل جمم�عة(  )12 طالباً

ت�صكلت، وثالث مبادرات 
�صبابية �صد الف�صاد  يف املجتمع 

املحلي دعمت.

- اإن�صاء ثالث جمم�عات نزاهة طالبية يف اجلامعات )2 
�صفة/1 غزة(

- دعم ثالث مبادرات �صبابية �صد الف�صاد  )2 �صفة/1 
غزة(.

- مت اإن�صاء 7 جمم�عات نزاهة 
طالبية.

- مت ا�صتقبال 6 مبادرات �صبابية 
�صد الف�صاد، متهيدا لدرا�صتها 

واختيار �صكل الدعم لها .

1. 1. 2. م�اد م�صاندة )اأدلة، 
م�صرحيات، م�صابقات طالبية، 
خميمات �صيفية...(  ومناهج 

تعليمية ذات عالقة بقيم 
النزاهة ومبادئ ال�صفافية 

ونظم امل�صاءلة لطالب املدار�س 
واجلامعات الفل�صطينية معدة.

- اإعداد كتّيب وبرو�ص�ر تثقيفي ح�ل منظ�مة الف�صاد، 
- تنفيذ �صبع عرو�س م�صرحية )�صفة(.

-تنفيذ م�صابقتي م�صاريع طالبية يف م�اجهة الف�صاد لطلبة 
ال�صف التا�صع )�صفة( ت�صمل:

 - تنفيذ 10 دورات تدريبية للمعلمني وامل�صرفني لل�صف 
التا�صع ح�ل منظ�مة  الف�صاد ب�صكل عام وامل�صاءلة املجتمعية 

ب�صكل خا�س )�صفة(.
- عقد احتفال تقييم وتكرمي امل�صاريع الطالبية الفائزة.

-  ن�صر وت�زيع معل�مات ح�ل امل�صاريع الطالبية يف ن�صرة 
اإخبارية خا�سة.

- دعم خميمني �صيفيني يف ال�صفة وغزة، من خالل تط�ير 
زاوية النزاهة ومدتها ي�مني على االأقل يف كل خميم )�صفة 

غزة(.
- عقد ي�مي عمل ب�صكل ن�صف �صن�ي لالأكادمييني، 

الإطالعهم على اآخر م�صتجدات مكافحة الف�صاد ودور التعليم 
ودمج الطلبة يف ذلك )�صفة غزة(.

- عقد لقاء �صن�ي ملجم�عة من الطلبة اجلامعيني 
واالأكادمييني النا�صطني، ح�ل م�ا�صيع خا�صة خمتارة تتعلق 

مبكافحة الف�صاد )�صفة وغزة(.

- مت اإعداد الكتّيب والرو�ص�ر 
التثقيفي 

-مت تنفيذ خم�صة عرو�س م�صرحية 
)�صفة(.

- مت تنفيذ امل�صابقتني.
- مت تنفيذ 10 دورات. 

-مت عقد احتفال تقييم وتكرمي 
امل�صاريع الطالبية الفائزة.

- مت  اإعداد ن�صرة اإخبارية خا�صة 
بامل�ساريع.

-  مت دعم خميمني �صيفيني. 

- مت عقد ي�مي العمل لالكادمييني 
)�صفة وغزة(.

مت تنفيذ 5 عرو�س 
بناء على امل�ازنة التي 

توافرت.

ملحق )3(: األهداف اإلستراتيجية وإنجازات 2013
الهدف االإ�صرتاتيجي االأول: زيادة م�صاهمة امل�اطن الفل�صطيني وم�ؤ�ص�صات املجتمع املدين يف اجله�د ال�طنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�صاد
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 1. 1. 3. حملة ت�عية منفذة 
ح�ل ال�ا�صطة واملح�ص�بية وحق 

احل�ص�ل على املعل�مات يف 
املجتمع.

- تنفيذ حملتني ت�ع�يتني ح�ل اأبرز اأ�صكال الف�صاد يف 
املجتمع ) 1100 مرت ل�حات �ص�ارع، 400 وم�صة اإذاعية( 

�صفة/ غزة(.

- مت تنفيذ حملتني ت�ع�يتني ح�ل 
ال�ا�صطة واملح�ص�بية اإ�صافة اإلى 

حملة ح�ل حق امل�صاهمني يف 
احل�ص�ل على املعل�مات.

- تنفيذ ثالث حمالت ت�ع�ية لت�صجيع امل�اطنني على االإبالغ 
عن ممار�صات ف�صاد  )1800 وم�صة( )�صفة غزة(.

- مت تنفيذ ثالث حمالت اذاعية.

- تنفيذ 24 زيارة ميدانية، وب�صكل خا�س للمناطق املهم�صة 
للت�عية مبنظ�مة الف�صاد ومكافحته، وت�صجيعهم على االإبالغ 

عن ممار�صات ف�صاد، والتقدم لطلب االإ�صناد من مركز 
املنا�صرة واالإر�صاد القان�ين )�صفة غزة(.

- مت تنفيذ 27 زيارة ميدانية. 

 - ت�فري خط جماين لتقدمي االإ�صناد ل�صحايا ومبلغي 
ممار�صات الف�صاد.

- مت ت�فري اخلط جماين.

- عقد لقاءين مركزيني للفريق االأهلي لدعم �صفافية امل�ازنة 
العامة.

- مت عقد لقاءين للفريق لدرا�صة 
وحتليل م�ازنة 2013.

 - اإعداد ون�صر تقريرين ا�صتق�صائيني تتعلقان بالف�صاد، 
ا لل�صكاوى التي ت�صل اإلى مركز املنا�صرة واالإر�صاد  ا�صتناداً

القانوين.

- مت اإعداد تقريرين )االإعفاءات 
اجلمركية، الق�صاء ال�صرعي(.

 - عقد اأربع جل�صات ا�صتماع باال�صتناد اإلى م�ا�صيع �صكاوى 
وردت ملركز املنا�صرة واالإر�صاد القان�ين.

- مت عقد 5 جل�صات ا�صتماع. 

- اإعداد ون�صر من�ص�ر يتعلق باأهمية االإبالغ عن ممار�صات 
ف�صاد )�صفة غزة(.

- مت اإعداد ون�صر املن�ص�ر.

1. 2. التزام ال�صلطة 
الفل�سطينية بحماية 
املبلغني عن الف�صاد 

حت�صن.

1. 2. 1. حملة منفذة الإقرار 
مقرتحات ت�صريعات مهنية 

وتفعيلها حلماية املبّلغني عن 
الف�صاد.

- تط�ير ت�صريعات ذات عالقة مبكافحة الف�صاد.
- تنفيذ حملة �صغط ومنا�صرة لتبني االأنظمة والت�صريعات 
املط�رة واإقرارها والعمل بها، اإ�صافة اإلى حملة ت�ع�ية بعد 

تبنيها، ت�صمل )500  وم�صة اإذاعية  500 مرت،  ل�حات 
�ص�ارع ، مطب�عات عدد  )2.

- مت تط�ير م�صّ�دة نظام حماية 
املبلغني وتقدميها لهيئة مكافحة 

الف�صاد، ومل يتم تنفيذ حملة الت�عية؛ 
لعدم تبني النظام حتى االآن. 
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1. 3. م�صداقية 
م�ؤ�ص�صات املجتمع 
املدين ودورها يف 

تعزيز نظام النزاهة 
ال�طني تعزز.

1. 3. 1. م�صاريع مرتبطة يف 
الت�عية مقدمة ومنفذة من 

قبل م�ؤ�ص�صات جمتمع مدين 
�سريكة.

1. 3. 2. �صبكة اأ�صدقاء 
اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة 

الف�صاد م�صكلة من ممثلي 
م�ؤ�ص�صات املجتمع املدين 

ال�سريكة.
1. 3. 3. دور م�ؤ�ص�صات املجتمع 
املدين يف الرقابة على امل�ازنة 

العامة معزز .

- دعم ع�صرة م�صاريع تتعلق مبكافحة الف�صاد، من خالل 
ال�صراكة مع ع�صر م�ؤ�ص�صات اأهلية فل�صطينية )�صفة غزة(.

- ت�صكيل �صبكة اأ�صدقاء اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة 
الف�صاد من ممثلي امل�ؤ�ص�صات ال�صريكة االأكرث ن�صاطا مع “ 

اأمان” .
- تنفيذ لقاءين تدريبيني لل�صبكة ح�ل اأ�صاليب ال�صغط 

واملنا�صرة التفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد .
- تنفيذ حملة ت�ع�ية لت�صجيع امل�اطنني يف قطاع غزة 

لالإبالغ عن اأية ممار�صات ف�صاد يف عملية اإعادة االإعمار، 
وي�صمل ذلك مطب�عات ت�ع�ية ووم�صات اإذاعية.

ا تتعلق  - مت دعم 16 م�صروعاً
مبكافحة الف�صاد، من خالل ال�صراكة 

مع 16 م�ؤ�ص�صة اأهلية فل�صطينية 
)�صفة غزة(.

- مت ت�صكيل ال�صبكة من امل�ؤ�ص�صات 
ال�سريكة.

- مت تنفيذ لقاءين تدريبيني لل�صبكة. 
- مت بل�رة احلملة وت�صميمها 

واإطالقها بداية �صهر 2014/2.  

تاأخر اطالق احلملة 
نتيجة للتاأخر يف اعداد 

التقرير اال�صتق�صائي 
بها.

- تنفيذ دورتني تدريبيتني ح�ل مهارات ال�صغط واملنا�صرة 
ملكافحة الف�صاد )�صفة غزة(.

- مت تنفيذ الدورتني )�صفة غزة(.

- تنفيذ دورتني تدريبيتني مل�ؤ�ص�صات جمتمع مدين ح�ل 
مهارات واأدوات الرقابة على اخلدمات املقدمة من القطاع 

العام )�صفة غزة(.

-مت تنفيذ الدورتني )�صفة غزة(.

- تنفيذ ثالث زيارات �صغط ومنا�صرة من قبل الفريق 
االأهلي لدعم �صفافية امل�ازنة العامة للم�ؤ�ص�صات العامة 

امل�صتهدفة، ح�ل ال�صيا�صة املالية لل�صلطة، و�صرورة تلبيتها 
الحتياجات امل�اطنني )�صفة غزة(.

- مت تنفيذ ثالث زيارات ل�زارات 
)الداخلية وال�ص�ؤون املدنية والرتبية 

والتعليم(.

-الت�ا�صل والت�صبيك مع احلك�مة ووزارة املالية؛ بهدف 
تاأمني اطالع الفريق االأهلي لدعم �صفافية امل�ازنة العامة 
على م�صروع امل�ازنة يف ال�قت املنا�صب، وال�صغط باجتاه 

تبني مالحظات الفريق، وت�صمينها يف امل�ازنة العامة قبل 
اإقرارها.

- مت الت�ا�صل امل�صتمر مع احلك�مة 
ووزارة املالية واحل�ص�ل على م�ازنة 

.2013

- ن�سر موازنة املواطن 2013 واإعداد ورقة م�قف ح�ل 
امل�ازنة لعر�صها يف جل�صة اال�صتماع ل�زير املالية.

- مت ن�صر م�ازنة امل�اطن 2013 
واإعداد ورقة امل�قف.

- مت تنفيذ اجلل�صة.-تنفيذ جل�صة ا�صتماع ل�زير املالية ح�ل م�ازنة 2013.
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1. 3. 4. قدرات املجتمع املدين 
يف الرقابة على امل�ؤ�ص�صات 

الرئي�صية املقدمة للخدمات 
الإن�سانية مبنية.

- تنفيذ دورتني تدريبيتني ملمثلي م�ؤ�ص�صات جمتمع مدين 
ح�ل مهارات الرقابة على االلتزام بقيم النزاهة ونظم 
ال�صفافية يف تقدمي امل�صاعدات االإن�صانية )�صفة غزة(.

- تنفيذ حملة ت�ع�ية ح�ل االإجراءات واملعايري ال�صفافة 
والنزيهة يف ت�زيع امل�صاعدات االإن�صانية.

- تنفيذ جل�صة ا�صتماع ح�ل ال�صفافية والنزاهة يف ت�زيع 
امل�صاعدات االإن�صانية يف قطاع غزة.

- تنفيذ 8 زيارات للتجمعات امل�صتهدفة مب�صروع جتاوب؛ 
للتعريف بامل�صروع والبدء بت�صكيل اللجان يف اأم �صلم�نة- بيت 

حلم، وفرو�س بيت دجن- وحمافظة قلقيلية، واملغراقة.
- ت�صكيل جلان جمتمعية يف اأم �صلم�نة- وبيت حلم، وفرو�س 

بيت دجن- وحمافظة قلقيلية، واملغراقة- قطاع غزة.
- تنفيذ 3 زيارات لختيار 3 جتمعات يف حمافظة قلقيلية؛ 

كي يتم ا�صتهدافها يف م�صروع جتاوب.
- و�صع خطة العمل اخلا�صة مب�صروع ت�صكيل جمال�س 

امل�صتفيدين �صمن جتاوب.
-  ت�قيع مذكرة تفاهم مع ال�ص�ؤون االجتماعية، تت�صمن 

“تاأ�صي�س جمال�س م�صتفيدين”.

- مت تنفيذ الدورتني )�صفة غزة(.
- مل يتم تنفيذ حملة ت�ع�ية ح�ل 

االإجراءات واملعايري ال�صفافة 
والنزيهة يف ت�زيع امل�صاعدات 

الإن�سانية .
-مل يتم تنفيذ جل�صة ا�صتماع 

ح�ل ال�صفافية والنزاهة يف ت�زيع 
امل�صاعدات االإن�صانية - غزة.

- مت تنفيذ زيارتني لكل م�قع 
للتعريف مب�صروع جتاوب.

- مت ت�صكيل جلان جمتمعية يف اأم 
�صلم�نة- وبيت حلم، وفرو�س بيت 

دجن- وحمافظة قلقيلية، واملغراقة 
يف قطاع غزة.

- مت ت�صكيل اللجان، ومت اختيار 
مدينة قلقيلية وحبلة وعزون يف 

حمافظة قلقيلية للعمل معها.
- مت و�صع اخلطة واعتمادها من قبل 

وزارة ال�ص�ؤون االجتماعية.
- مت ت�قيع مذكرة التفاهم.

ارتبط تنفيذ احلملة 
باالنتهاء من اإعداد دليل 

منع الف�صاد يف تقدمي 
امل�ساعدات والذي ما 

يزال م�ص�دة للدرا�صة 
لدى وزارة ال�ص�ؤون 

الجتماعية.
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1. 4. دور القطاع 
اخلا�س وال�صركات 
امل�صاهمة العامة يف 

تطبيق ق�اعد مدّونة 
حوكمة ال�سركات 

تعزز. 

1. 4. 1. العامل�ن يف ال�صركات 
امل�صاهمة العامة واإدارتها على 

وعي وقدرة لتطبيق ق�اعد 
مدّونة ح�كمة ال�صركات.

- التعاون مع هيئة �ص�ق راأ�س املال يف تط�ير م�ؤ�صر قيا�س 
مدى التزام ال�صركات امل�صاهمة العامة بتطبيق مدّونة ق�اعد 

احل�كمة واطالق يف حفل خا�س، وتط�ير دليل اإر�صادي 
للم�ؤ�صر.

- تنفيذ لقاءين ت�ع�يني ح�ل ق�اعد مدونة احل�كمة ال�اردة 
يف م�ؤ�صر قيا�س االلتزام )�صفة غزة(.

-تنفيذ لقاءين ت�ع�يني ملمثلي ال�صركات امل�صاهمة العامة 
ح�ل دور الرقابة والتدقيق الداخلي يف تعزيز امل�صاءلة يف 

عمل ال�صركات )�صفة غزة(.
تنفيذ لقائني ت�ع�يني ملمثلي ال�صركات امل�صاهمة العامة ح�ل 

حق ال��ص�ل اإلى املعل�مات، وب�صكل خا�س من قبل امل�صاهمني 
وم�ؤ�ص�صات املجتمع املدين.

-تنفيذ حملتني ت�ع�يتني ح�ل ت�صارب امل�صالح يف عالقة 
القطاع اخلا�س بالعام واهمية قيام امل�صاهمني بدور فاعل 

يف م�صاءلة روؤو�صاء جمال�س اإدارة ال�صركات امل�صاهمة العامة 
)�صفة غزة(.

-تنفيذ دورة تدريبية خا�صة لالعالميني ح�ل مهارات 
اعداد تقارير ا�صتق�صائية ت�صتهدف الف�صاد يف القطاع 

اخلا�س)�صفة غزة(.
-اعداد ون�صر 4 اوراق عمل وتقارير متخ�ص�صة باأبرز ا�صكال 

الف�صاد يف القطاع اخلا�س مثل التهرب ال�صريبي وغ�صل 
االم�ال وت�صارب امل�صالح والع�ص�ية املزدوجة يف جمال�س 

اإدارة ال�صركات.
- اعداد مدّونة �صل�ك خا�صة بهيئة �ص�ق راأ�س املال.

- مت تط�ير م�ؤ�صر القيا�س ودليله.
- مت تنفيذ لقاءين ت�ع�يني  ح�ل 

االإف�صاح وت�صارب امل�صالح )�صفة 
غزة(.

- مل يتم تنفيذ لقاءين ت�ع�يني ح�ل 
دور الرقابة والتدقيق الداخلي يف 
تعزيز امل�صاءلة يف عمل ال�صركات 

)�صفة غزة(.
- مل يتم تنفيذ لقاءين ت�ع�يني 

ملمثلي ال�صركات امل�صاهمة العامة 
ح�ل حق امل�صاهمني وم�ؤ�ص�صات 

املجتمع املدين من ال��ص�ل.
- مت تنفيذ حملتني ت�ع�يني 

اذاعييتني، ح�ل ت�صارب امل�صالح 
يف عالقة القطاع اخلا�س بالعام، 

واأهمية قيام امل�صاهمني بدور فاعل 
يف م�صاءلة روؤو�صاء جمال�س اإدارة 
ال�صركات امل�صاهمة العامة )�صفة 

غزة(.
- مت  تنفيذ الدورة. 

-مت اعداد ون�صر ثالث اوراق عمل 
وتقارير متخ�ص�صة )التهرب 

ال�صريبي، غ�صل االم�ال وت�صارب 
امل�صالح(.

-مت اعداد املدّونة. 

مت االتفاق مع هيئة �ص�ق 
راأ�س املال على ا�صتبدال 

اللقاءات املخططة 
بحمالت توعوية.
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الهدف االإ�صرتاتيجي الثاين: تفعيل دور االإعالم يف و�صع ق�صايا النزاهة ومكافحة الف�صاد على جدول اأعمال امل�ؤ�ص�صات ذات العالقة 
مالحظاتاملنفذالن�صاطات املخططةاملخرجاتالأهداف املرحلية
2. 1. و�صائل االإعالم 

وال�سحفيون يتبنون برامج 
ويعدوا تقارير ا�صتق�صائية 
مرتبطة مبكافحة الف�صاد.

2. 1. 1. ثالث مبادرات اإعالمية 
مل�ؤ�ص�صات واإعالميني مت رعايتها 

ودعمها من قبل “اأمان”.

- رعاية ودعم 3 مبادرات اإعالمية �صد 
الف�صاد.

- مت ا�صتقبال 15 مبادرة ورعاية 9 
مبادرات اإعالمية.

2. 1. 2. قدرات 40 اإعالميًّا/ة يف 
جمال اإعداد التقارير اال�صتق�صائية 

املرتبطة مبكافحة الف�صاد مبنية.

- تنفيذ دروتني تدريبيتني ح�ل ال�صحافة 
ال�ستق�سائية.

- مت تنفيذ الدروتني. 

2. 1. 3. قدرات 20 اإعالميًّا/ة على 
تنفيذ جل�صات ا�صتماع مل�ص�ؤولني 

مبنية.
2. 1. 4. )9( برامج اإذاعية ح�ل 

م�ا�صيع تتعلق مبنظ�مة الف�صاد 
ومكافحته معدة.

-تنفيذ دورة تدريبية ح�ل مهارات عقد 
جل�صات ا�صتماع اإذاعية من قبل اإذاعيني 

ومقدمي برامج تلفزي�ينة.
-تنفيذ ورعاية 9 برامج اإذاعية ملناق�صة 

ق�صايا تتعلق بالف�صاد ومكافحته يف 
املجتمع الفل�صطيني ت�صتند اإلى تقارير 

“اأمان” ومالحظات امل�اطنني و�صكاويهم.

-مت تنفيذ الدورة. 
ا اإذاعيًّا ورعايتها.  - مت تنفيذ 15 برناجماً

2. 2. ممار�صات النا�صرين 
على ال�صبكة العنكب�تية 
تلتزم مبعايري اأخالقية 

ومهنية متفق عليها.

2. 2. 1. مدّونة �صل�ك النا�صرين 
واملدونيني من�ص�رة ومعممة .

-تنفيذ لقاءين توعويني للنا�سرين 
واملدونيني ح�ل مدّونة �صل�كهم.

- مت تنفيذ اللقاءين.

ا  2. 2. 2. �سبكة من 15 ع�ص�اً
ا فعالة يف مكافحة  اإعالميًّا ونا�صراً

الف�صاد

-تنفيذ دورة تدريبية الأع�صاء ال�صبكة ح�ل 
منظ�مة الف�صاد ومكافحته.

-تنفيذ لقاءين ت�ع�يني ح�ل �صبل تفعيل 
دور املدونيني والنا�صرين وحتفيزهم على 

االنخراط يف التطرق لق�صايا الف�صاد، 
من خالل م�اقع الت�ا�صل االجتماعي 

واملدونات.

- مت تنفيذ الدورة. 
-مت تنفيذ لقاء ت�ع�ي واحد. 
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 الهدف االإ�صرتاتيجي الثالث: تعزيز بيئة عمل هيئات احلكم املحلي لتحد من انت�صار جرائم الف�صاد وت�صهم يف الك�صف عنه
مالحظاتاملنفذالن�صاطات املخططةاملخرجاتالأهداف املرحلية

3. 1. قيم النزاهة 
ومبادئ ال�صفافية ونظم 
امل�صاءلة مفعلة يف عمل 

الهيئات املحلية.

3. 1. 1. اال�صناد مقدم 
خلم�س هيئات حملية 
لتعزيز مهاراتهم يف 

اإعداد تقاريرهم ون�صرها 
)�صفة/غزة(.

-تنظيم لقاء ت�ع�ي ملمثلي 5 هيئات حملية، ح�ل 
مهارات اإعداد  تقاريرهم للجمه�ر ون�صرها.

- طباعة دليل تقدمي اخلدمات لبلدية اأريحا.

- مت تنظيم اللقاء
- مت طباعة دليل تقدمي 
اخلدمات لبلدية اأريحا.

3. 1. 2. امل�صاندة  مقدمة 
ل� 15 هيئة حملية، ح�ل 
مهارات تنظيم جل�صات 

ا�صتماع وم�صاءلة.

- تنفيذ دورتني تدريبيتني ل� 15 هيئة حملية، ح�ل 
مهارات تنظيم جل�صات ا�صتماع وم�صاءلة .

- تنفيذ دورتني تدريبيتني ح�ل امل�صاءلة املجتمعية 
ملمثلي الهيئات املحلية واملجتمع املدين.

- تنفيذ دورتني تدريبيتني للعاملني يف وحدات 
ال�صكاوى والعالقات العامة يف الهيئات املحلية، ح�ل 

مهارات االت�صال والت�ا�صل ومتابعة ق�صايا امل�اطنني.
 اإعداد نظامي �صكاوى ورقابة ا�صرت�صادّيني للهيئات 

املحلية.
- تنفيذ جل�صة ا�صتماع لرئي�س ال�زراء ح�ل خطط 

احلك�مة يف التعامل مع اأول�يات امل�اطنني وهيئاتهم 
املحلية يف منطقة �صمال و�صمال �صرق القد�س.

- مت تنفيذ الدورتني. 

- مت تنفيذ الدورتني.

- مت اإعداد نظام �صكاوى ونظام 
رقابة ا�صرت�صاديَّني للهيئات 

املحلية.

-مت تنفيذ جل�صة اال�صتماع.
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3. 2. اأع�صاء جمال�س 
الهيئات املحلية 

واملوظفون ملتزمون  
مبدونة �صل�ك الهيئات 

املحلية.

3. 2. 1. خم�س مدونات 
�صل�ك مت م�ائمتها، بناء 

على احتياجات خم�س 
هيئات حملية.

3. 2. 2. قدرات الهيئات 
املحلية على تطبيق مدّونة 

ال�صل�ك مبنية.

- اأقلمة مدّونة ال�صل�ك خلم�س هيئات حملية بناء على 
واقعها امل�ؤ�ص�صي واخلدماتي.

-عقد 5 لقاءات ت�ع�ية للهيئات املحلية اخلم�س ح�ل 
املدونات واآليات االلتزام بها ومراقبة االلتزام بها.

- تنفيذ م�صح مقارن للم�اطنني ون�صره، لقيا�س مدى 
ر�صاهم عن ال�صفافية والنزاهة يف عملية تقدمي 

اخلدمات لهم، يف 4 مناطق يف ال�صفة.

- مت اأقلمة مدّونة ال�صل�ك لثماين 
هيئات حملية.

- مت عقد 8 لقاءات توعوية. 

- مت تنفيذ امل�صح املقارن ون�صره.

3. 2. 3. ميثاق تقدمي 
اخلدمة من قبل الهيئات 

املحلية معّد .

- اإعداد ميثاق تقدمي اخلدمة.
-  تنفيذ حملة �صغط ومنا�صرة لتبّني امليثاق من قبل 
4 بلديات، من خالل عقد ما يلزم من لقاءات معهم.

- تنفيذ حملة ت�ع�ية ح�ل ميثاق تقدمي اخلدمة 
للمواطنني )550 وم�صة اذاعية،  320 مرت  لوحات 

�ص�ارع(.

- مت اإعداد امليثاق.
-مت تنفيذ حملة �صغط ومنا�صرة 

لتبّني امليثاق.

3. 3. قيم النزاهة 
ومبادئ ال�صفافية يف 

االنتخابات املحلية 
م�صم�نة.

3. 3. 1. التقرير الرقابي 
ل� “اأمان” ح�ل نزاهة  

االنتخابات املحلية 
و�صفافّيتها معد ومن�ص�ر.

- مت اإعداد تقرير الرقابة على - اإعداد تقرير الرقابة على االنتخابات املحلية ون�صره.
االنتخابات املحلية ون�صره.
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الهدف االإ�صرتاتيجي الرابع: تعزيز بيئة عمل امل�ؤ�ص�صات العامة لتحد من انت�صار الف�صاد وُت�صهم يف الك�صف عنه
مالحظاتاملنفذالن�صاطات املخططةاملخرجاتالأهداف املرحلية

4. 1. االإجراءات وط�اقم 
م�ظفي القطاع العام  حم�صن�ن 

�صد الف�صاد.

4. 1. 1.  500  من م�ظفي 
امل�ؤ�ص�صات العامة امل�صتهدفة لديهم 

ال�عي واملعرفة والدافعية لالإبالغ 
عن الف�صاد ومكافحته.

- اإعداد تقرير ح�ل النزاهة وال�صفافية 
وامل�صاءلة يف عمل اإحدى امل�ؤ�ص�صات العامة.

-تنفيذ حملة �صغط لتبّني نتائج التقرير.
- اإعداد تقرير ا�صتق�صائي ون�صره، ح�ل 

ممار�صة ف�صاد يف عمل امل�ؤ�ص�صات العامة.
- تنفيذ حملة توعوية لت�سحيع املوطنني 

للتقدم جلائزة النزاهة 2013 وت�سمل لوحات 
�ص�ارع، واإعالنات �صحف ووم�صات اإذاعية 

ومن�سورات.
- عقد احتفال ال�صفافية 2013.

- مت اإعداد تقرير ح�ل النزاهة 
وال�صفافية وامل�صاءلة يف عمل وزارة 

االأوقاف.
- مت تنفيذ حملة �صغط على ال�زارة 

لتبني نتائج التقرير.
- مت اإعداد تقرير ا�صتق�صائي ح�ل 

عطاءات وزارة االأ�صغال العامة ون�صره.
- مت تنفيذ حملة ت�عية لت�صجيع امل�اطنني 

للتقدم جلائزة النزاهة 2013.
- مت عقد احتفال ال�صفافية 2013.

4. 1. 2.  مدّونة �صل�ك خا�صة 
باإحدى امل�ؤ�ص�صات العامة معدة 

ومعممة .

-تقدمي االإ�صناد الفني مل�ائمة مدّونة �صل�ك 
ال�ظيفة العامة لتتنا�صب وطبيعة عمل وزارة 

ال�ص�ؤون االجتماعية .
- تنفيذ ور�صة ت�ع�ية للعاملني يف وزارة 

ال�ص�ؤون االجتماعية ح�ل اآليات تطبيق املدونة 
وااللتزام بها.

-مت تقدمي اال�صناد الفني للعمل على 
م�ائمة مدّونة �صل�ك ال�ظيفة العامة 

لتتنا�صب وخ�ص��صية عمل وزارة ال�ص�ؤون 
الجتماعية.

- مل يتم تنفيذ ور�صة ت�ع�ية للعاملني 
يف وزارة ال�ص�ؤون االجتماعية ح�ل اآليات 

تطبيق املدونة وااللتزام بها.

�سيتم عقد اللقاء 
الت�ع�ي يف الربع 
الثاين من 2014

بعد اإقرار املدّونة من 
ال�زارة.

4. 1. 3. وزارة ال�ص�ؤون االجتماعية 
ا بقيم النزاهة  اأكرث قدرةاً والتزاماً
ومبادئ ال�صفافية ونظم امل�صاءلة 

يف تقدمي امل�صاعدات للم�طنني.

- تقدمي االإ�صناد الفّني ل�زارة ال�ص�ؤون 
االجتماعية لتط�ير دليل منع الف�صاد يف 

عمليات توزيع امل�ساعدات للمواطنني.
- تنفيذ دورة تدريبية للعاملني يف ال�زارة 
ح�ل منظ�مة الف�صاد ومكافحته، واآليات 

ا�صتخدام الدليل االإر�صادي املعد.

- مت تط�ير الدليل.

- مل يتم تنفيذ دورة تدريبية للعاملني يف 
ال�زارة ح�ل منظ�مة الف�صاد ومكافحته، 
واآليات ا�صتخدام الدليل االإر�صادي املعد.

�صيتم عقد الدورة 
يف الربع الثاين من 

2014 بعد اقرار 
الدليل من ال�زارة.
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4. 2. قيم النزاهة ونظم 
امل�صاءلة ومبادئ ال�صفافية 

مفعلة يف عمل امل�ؤ�ص�صات العامة 
غري ال�زارية.

4. 2. 1. ال�ستجابة لنتائج 
وتو�سيات تقارير “اأمان” 

ودرا�صاتها ح�ل و�صع نظم  
امل�ساءلة وال�سفافية والنزاهة 

ومبادئها يف عمل امل�ؤ�ص�صات غري 
ال�زارية حت�صنت.

- اإعداد 7 تقارير ون�صرها، ح�ل النزاهة 
وال�صفافية وامل�صاءلة يف عمل 7 م�ؤ�ص�صات 

عامة غري وزارية.
- تنفيذ 7 ور�س وجل�صات ا�صتماع، بناء على 

نتائج التقارير.
- طباعة التقارير ون�سرها.

- مت اإعداد 7 تقارير ون�صرها، ح�ل 
النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة يف عمل 
7 م�ؤ�ص�صات عامة غري وزارية )جلنة 

االنتخابات، النيابة العامة،  امل�ا�صفات 
واملقايي�س، هيئة االإذاعة والتلفزي�ن، 

�صندوق تط�ير واإقرا�س البلديات، 
الق�صاء ال�صرعي، دي�ان امل�ظفني(.

- مت تنفيذ 7 ور�س وجل�صات ا�صتماع بناء 
على نتائج التقارير.

- مت طباعة التقارير ون�صرها.
4. 3. قيم النزاهة ومبادئ 

ال�صفافية يف �صيا�صة التعيني يف 
امل�ؤ�ص�صات العامة حم�صنة.

4. 3. 1. جل�صة ا�صتماع ح�ل نزاهة 
و�صفافية عملية التعيينات منفذة.

- اإعداد تقرير �صن�ي ح�ل النزاهة وال�صفافية 
يف عملية التعيينات احلك�مية ون�صره.

- عقد جل�صة ا�صتماع بناءاً على نتائج التقرير.

- مت اإعداد تقرير بجزاأين ح�ل النزاهة 
وال�صفافية يف عملية التعيينات احلك�مية 

ون�صره.
-مت عقد جل�صتي ا�صتماع بناءاً على نتائج 

التقرير.
4. 4. ت�صريعات فل�صطينية 

رادعة جلرائم الف�صاد متبّناة.
4. 4. 1. مقرتحات الت�صريعات 

املتعلقة بجرائم ال�ا�صطة 
واملح�ص�بية معدة ومقدمة 

للمعنيني.

- تط�ير الت�صريعات ذات العالقة.
- تنفيذ حملة �صغط ومنا�صرة لتبّني 

الت�صريعات.

- مت اعداد ورقة م�قف حتليلية جلرائم 
ال�ا�صطة واملح�ص�بية مرفقة بعري�صة 

م�قعة من 26 الف م�اطن يف غزة 
وال�صفة دعما للمقرتحات ال�اردة فيها 

ومت تقدميها لهيئة مكافحة الف�صاد 
لدرا�صتها.

- مت تنفيذ حملة �صغط ومنا�صرة لتبني 
املقرتحات ال�اردة يف ورقة امل�قف.

4. 5. قيم النزاهة ومبادئ 
ال�صفافية ونظم امل�صاءلة يف عمل 

الق�صاء تعززت.

4. 5. 1. املجتمع املدين فاعل 
يف دعم مبداأ الت�ازن والف�صل 

يف ال�صالحيات واملهام والرقابة 
املتبادلة بني اأركان العدالة.

- تنفيذ حملة �صغط على اأركان العدالة لتبّني 
ورقة م�قف م�ؤ�ص�صات املجتمع املدين وروؤيتها 

الإ�صالح ال�صلطة الق�صائية.

اأُّجلت احلملة لعام -مل يتم تنفيذ احلملة.
.2014
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4. 6. قيم النزاهة ومبادئ 
ال�صفافية ونظم امل�صاءلة  يف 

عمل االجهزة االأمنية تعززت.

4. 6. 1. مدّونة �صل�ك الأحد 
االجهزة االأمنية مط�ر ومعمم 

ومعم�ل به.

-اعداد مدّونة �صل�ك خا�صة الأحد االجهزة 
المنية.

-عقد ور�صة ت�ع�ية ح�ل املدّونة.

-مت اعداد م�ص�دة مبادئ مدّونة �صل�ك 
العاملني يف امل�ؤ�ص�صة االمنية.

-مت عقد لقاء داخلي نظمته وزارة 
الداخلية ملناق�صة امل�ص�دة ولتقدمي 

مالحظاتهم ل� “ اأمان”.
4. 6. 2. قدرات العاملني يف 
امل�ؤ�ص�صة االأمنية على تطبيق 

املبادئ العامة ال�اردة يف مدّونة 
ال�صل�ك مبنية.

- تنفيذ 4 دورات تدريبية متخ�ص�صة 
ح�ل منظ�مة الف�صاد ومكافحته، ت�صتهدف 

العاملني يف االأجهزة االأمنية ت�صمل )ال�حدات 
االإدارية واملالية، وحدات الرقابة والتدقيق 
والتفتي�س الداخلي وال�صكاوى، كبار �صباط 

االأجهزة االأمنية (.
- تنفيذ دورة تدريب مدربني ح�ل منظ�مة 

الف�صاد ومكافحته ت�صتهدف املدربني يف 
وحدات التدريب التابعة ل�زارة الداخلية.

-مت تنفيذ دورتان من اأ�صل اربعة.

-مت تنفيذ دورة تدريب املدربني.

اأُجلت دورتان لعام 
2014 بناء على طلب 
من وزارة الداخلية؛ 

ليتنا�صب وخطتهم 
التدريبية املعدة.
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4. 7. معل�مات ح�ل حجم 
الف�صاد وطبيعته واآليات 

ّناع القرار. مكافحته م�فرة ل�صُ

4. 7. 1. تقرير الف�صاد ال�صن�ي 
معّد ومعمم، ويقدم ت��صيات 

واآليات ل�صّد ال�صعف والفج�ات يف 
مناعة نظام النزاهة ال�طني يف 

امل�ؤ�ص�صات العامة.

-  اإعداد تقرير الف�صاد ال�صن�ي 2012 ون�صره.
- عقد م�ؤمتر “ اأمان” ال�سنوي التا�سع 

لعر�س نتائج التقرير ومناق�صة ت��صياته.
- تط�ير خطة متابعة نتائج التقرير 

وت��صياته.
- تنفيذ حملة �صغط ومنا�صرة ح�ل نتائج 

التقرير.
- تنفيذ ا�صتطالَعْي راأي للم�اطنني )خا�س 
وعام(، ح�ل منظ�مة الف�صاد ومكافحته يف 

فل�سطني.
- جمع املعل�مات بناء على م�ؤ�صر النزاهة 

ل�صالح اعداد تقرير الف�صاد ال�صن�ي 2013.

-  مت اإعداد تقرير الف�صاد ال�صن�ي 2012 
ون�صره.

- مت عقد م�ؤمتر “ اأمان” ال�سنوي 
التا�سع.

- مت تنفيذ حملة �صغط ومنا�صرة ح�ل 
نتائج التقرير وت��صياته.

- مت تنفيذ اال�صتطالعني )خا�س وعام(. 

- مت جمع املعل�مات املتعلقة بتقرير 
الف�صاد 2013 بناءاً على م�ؤ�صر النزاهة.

4. 7. 2. درا�صات تقيمية ح�ل 
جه�د مكافحة الف�صاد الر�صمية 
معدة ومن�ص�رة، وتقدم ت��صيات 

واآليات ل�صد الفج�ات يف هذه 
اجله�د.

- اإعداد ثالثة تقارير تقيمية ملدى االلتزام 
باتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد.

-عقد ثالث جل�صات ا�صتماع بناءاً على نتائج 
التقارير.

- مت اإعداد ثالثة تقارير )اإدارة 
ال�صجالت العامة، تعيينات الفئة العليا، 
م�صاركة املجتمع املدين يف الرقابة على 

-UNCAC القطاع العام وتنفيذ ال
اأمان حالة درا�صية(.

 - مت عقد جل�صتي ا�صتماع بناءاً على نتائج 
التقارير.

4. 7. 3. درا�صة نظام النزاهة 
ال�طني حمدثة ومن�ص�رة وتقدم 

ت��صيات واآليات ل�صّد ال�صعف 
والفج�ات يف هذه اجله�د.

-حتديث درا�صة نظام النزاهة ال�طني 
.2013

- اإعداد ورقتي عمل متخ�ص�صتني ح�ل 
ق�صايا اأُثريت �صمن نتائح درا�صة نظام 

النزاهة ال�طني وا�صتنتاجاتها.
-عقد لقاَءي �صغط ومنا�صرة بناءاً على نتائج 

ال�رقتني.

- مت حتديث درا�صة نظام النزاهة 
ال�طني 2013.

- مت اإعداد ورقتي عمل )مفه�م 
اال�صتقاللية، ال�اقع القان�ين لالإفالت 

من العقاب جلرائم الف�صاد(.
-عقد لقاء مع دي�ان امل�ظفني العام �صمل 

مناق�صة اإ�صكاليات مفه�م اال�صتقاللية 
وتطبيقه، واالتفاق على التعاون امل�صتقبلي 

لتذليلها.
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الهدف االإ�صرتاتيجي اخلام�س: حت�صني اأداء “ اأمان” جتاه حتقيق ر�صالتها
مالحظاتاملنفذالن�صاطات املخططةاملخرجاتالأهداف املرحلية

5. 1. الهيئات القيادية 
يف “اأمان” متمكنة 

من القيام بدورها 
مبا ين�صجم مع اأف�صل 

ممار�صات االإدارة 
الر�صيدة.   

5. 1. 1. املعل�مات 
ح�ل االأداء العام 

لأمان ت�سل ب�سكل 
دوري ملجل�س االإدارة.  

- اإعداد تقارير �صهرية دورية الإجنازات دوائر” اأمان” 
ومناق�صتها.

- تنظيم لقاء ن�صف �صن�ي بني طاقم “ اأمان” 
واأع�صاء جمل�س االإدارة.

- مت اإعداد التقارير ال�صهرية ومناق�صتها يف 
اجتماعات الطاقم.

- مل يتم تنظيم اللقاء الن�صف �صن�ي.
5. 1. 2. م�ساهمات 

جمل�س االإدارة يف 
القيام باملهام املن�طة 

به جتاه “اأمان” 
ور�صالتها مي�ّصرة 

من قبل االإدارة 
التنفيذية.

- تي�صري مداخالت وم�صاركات جمل�س االإدارة يف اأن�صطة 
“ اأمان” كمتحدثني اأو كم�صاركني.

- تنظيم اأن�صطة وزيارات ملجل�س االإدارة مل�ؤ�ص�صات 
متويلية و�سركاء.

- ت�صهيل مهمة جلنة التدقيق الداخلي املك�نة من 
جمل�س االإدارة. 

- ت�صهيل م�صاركات جمل�س االإدارة يف ال�ر�س وال�صبكات 
واللقاءات الدولية واالإقليمية ذات العالقة.

- مت تي�صري م�صاركات جمل�س االإدارة يف اأن�صطة 
»اأمان« كمتحدثني اأو كم�صاركني.

- مل يتم تنظيم اأن�صطة وزيارات ملجل�س االإدارة 
مل�ؤ�ص�صات مت�يلية و�صركاء.

- مت ت�صهيل مهمة جلنة التدقيق الداخلي. 

- مت ت�صهيل م�صاركات جمل�س االإدارة يف ال�ر�س 
وال�صبكات واللقاءات الدولية واالإقليمية.
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5. 2. فاعلية وحيوية 
امل�صادر جتاه حتقيق 

ر�سالة “اأمان” 
واأهدافها حت�صنت.  

5. 2. 1. املوظفون 
ب�ن على املهارات  مدرَّ

االإدارية والفنية 
التي تلزم وتتنا�صب 

وطبيعة عمل “ 
اأمان”.

5. 2. 2. تقرير ح�ل 
قدرات امل�صادر 

الب�صرية جتاه اأدائها 
يعد  كل  �صنتني مرة. 

5. 2. 3. م�صادر 
متويل “اأمان” 

م�ؤمنة.

 - تنفيذ دورة تدريبية لطاقم “اأمان” ح�ل مهارات 
كتابة ق�ص�س النجاح.

- تنفيذ دورة تدريبية لطاقم “اأمان” ح�ل مهارات 
حتليل ا�صتطالعات الراأي. 

 - تنفيذ دورة تدريبية لطاقم “اأمان” ح�ل مهارات 
االت�صال والت�ا�صل مع و�صائل االإعالم. 

- عقد لقاء �صن�ي للهيئات القيادية يف “ اأمان” 
)مدراء الدوائر(.

- تاأمني اآفاق مت�يلية جديدة ل “اأمان”. 
- ت��صيع قاعدة جمتمع املم�لني الرئي�صيني الأمان.

- مت تنفيذ الدورة.

- مت تنفيذ الدورة. 

- مت تنفيذ الدورة.

- مل يتم عقد اللقاء ال�صن�ي للهيئات القيادية.

- مت تاأمني اآفاق مت�يلية جديدة   ل� “ اأمان”.

- مل يتم ت��صيع قاعدة جمتمع املم�لني 
الرئي�صيني ل� “ اأمان”.

اأجل اللقاء لبداية 2014 
ليتنا�صب ويتالءم مع 

م�عد املناق�صة واملتابعة 
لتنفيذ اإ�سرتاتيجية اأمان.

5. 2. 4. م�صادر 
ح�ل منظ�مة الف�صاد 

ومكافحته مت�افرة 
وحمدثة يف مركز 

امل�صادر.

- تنفيذ دورة تدريبية خا�صة ل�حدة البحث تتعلق 
باملهارات البحثية والتحليلية.

 - ت�فري م�صادر اإ�صافية ح�ل منظ�مة الف�صاد 
ومكافحة من خالل ترجمة م�صادر و�صراء اأدبيات 

والت�صجيل يف الدوريات العاملية.
- �صراء الل�ازم واالأثاث واالأجهزة الالزمة لتح�صني بيئة 

عمل مركز امل�صادر ووحدة البحث.

- مل يتم تنفيذ الدورة.
 - مت ت�فري م�صادر اإ�صافية ح�ل منظ�مة 

الف�صاد ومكافحته من خالل ترجمة م�صادر 
و�صراء اأدبيات والت�صجيل يف الدوريات العاملية.
- مت �صراء الل�ازم واالأثاث واالأجهزة الالزمة 

لتح�صني بيئة عمل مركز امل�صادر ووحدة 
البحث.

اأُّجلت الدورة لعام 2014 
بناءاً على االتفاق مع 

منظمة ال�صفافية الدولية.

5. 3. بيئة ومكان 
عمل “اأمان” حت�صنت 

وتعززت.

5. 3. 1. مقر ملك 
ل�” اأمان” موفر 

وم�ؤمن.

- اإعداد خطة عمل ل�صيناري�هات �صراء مقّر » اأمان«.
- تاأمني التم�يل الالزم ل�صراء مقّر “اأمان”.

- مل يتم اإعداد اخلطة.
- مل يتم تاأمني التم�يل الالزم ل�صراء مقّر “ 

اأمان”.

مت درا�صة عدة خيارات 
ملقارنتها واإمكانيات » 

اأمان« وللعمل على متكني 
» اأمان« خالل العامني 

القادمني للعمل من اأجل 
تاأمني مقر. 
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5. 4. الإجراءات 
واأنظمة عمل “اأمان” 

تطّ�رت.

5. 4. 1. اأربعة اأدلة 
واإجرءات عمل 

وتنفيذ الن�ساطات 
معّدة ومعم�ل بها. 

 - اإجراء تقييم لالإجراءات واأنظمة عمل “ اأمان” 
واأهدافها االإ�صرتاتيجية واأدلة امل�صاريع.

- تط�ير النماذج واالأنظمة بناءاً على عملية التقييم .

- اإجراء تقييم دوري الإجراءات العمل .

-مت اجراء تقييم الإجراءات وانظمة عمل “ 
اأمان” واهدافها االإ�صرتاتيجية وادلة امل�صاريع.
- مت تط�ير النماذج واالنظمة بناء على عملية 

التقييم .
- مت اإجراء تقييم دوري الإجراءات العمل .

5. 4. 2. نظام 
التقييم بالنتائج معّد.

-االنتهاء من تط�ير نظام التقييم بالنتائج.
- جمع املعل�مات التي ُت�صهم يف حتقيق نتائج نظام 

التقييم بالنتائج.
- اإجراء مراجعة �صن�ية لتط�ير نظام التقييم.

- اجراء مراجعة كل �صنتني لنظام التقييم بالنتائج.

- مت االنتهاء من اإعداد نظام التقييم بالنتائج. 
- مت جمع املعل�مات التي ُت�صهم يف حتقيق نتائج 

نظام التقييم بالنتائج.
- مت اإجراء مراجعة �صن�ية لتط�ير نظام 

التقييم والرقابة.
   - مت اإجراء مراجعة كل �صنتني لنظام التقييم 

بالنتائج.

املراجعة والتط�ير للنظام 
�صتتم يف الُربع االأول من 

عام 2014 بعد انتهاء 
املرحلة التجريبية له.

5. 5. دور “اأمان” 
على ال�صعيد االإقليمي 

والدويل فيما يتعلق 
مبكافحة الف�صاد حت�ّصن 

وتعزز.

5. 5. 1. م�سروعان 
اإقليميان على االأقل 

ينّفذان بال�صراكة مع 
فروع عربية.

- تنفيذ م�صروع/ مبادرة اإقليمية بال�صراكة مع فروع 
عربية �صن�يًّا.

- تنفيذ زيارة تبادل خرات بني “ اأمان” واأحد فروع 
منظمة ال�صفافية يف املنطقة.

- امل�صاركة يف 4 فعاليات اإقليمية ودولية م�صن�صافة ذات 
عالقة بعمل اأمان”. “ 

- مت تنفيذ 3 م�صاريع ومبادرات اإقليمية 
بال�صراكة مع فروع عربية. 

- مت تنفيذ زيارة تبادل خرات بني “اأمان” 
وائتالف “ر�سيد” يف االأردن.

- مت امل�صاركة يف 11 فعالية اإقليمية ودولية 
م�صت�صافة ذات عالقة بعمل “ اأمان”.

م�صاريع: نظام النزاهة 
ال�طني، نظام النزاهة يف 
الهيئات املحلية، مكافحة 

الف�صاد ال�صيا�صي يف العامل 
العربي. 

5. 5. 2. ال�سبكات 
املحلية الفاعلة يف 

مكافحة الف�صاد 
تتلّقى الدعم الفّني 
والل�ج�صتي من “ 

اأمان”.

- ا�صت�صافة الدعم الل�ج�صتي وتقدميه للفرع املحلي 
لل�صبكة العربية للم�صاءلة االجتماعية .

- مت ا�صت�صافة الدعم الل�ج�صتي وتقدميه للفرع 
املحلي لل�صبكة.
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تاأ�ص����س االئتالف من اأجل النزاه���ة وامل�صاءلة )اأمان( عام 2000 مببادرة عدد من 
م�ؤ�ص�ص���ات املجتمع املدين العاملة يف جم���ال الدميقراطية وحق�ق االإن�صان واحلكم 
ال�صال���ح، ب��صفه���ا حركة جمتمع مديّن، ت�صعى ملكافح���ة الف�صاد، وتعزيز منظ�مة 
النزاه���ة وال�صفافي���ة وامل�صاءل���ة يف املجتم���ع الفل�صطين���ي. ويف الع���ام 2006 ح���از 
االئت���الف على الع�ص�ي���ة الكاملة ملنظمة ال�صفافية الدولي���ة، حيث يلتزم االئتالف 
باملب���ادئ الت�جيهية لهذه احلرك���ة، وين�صط يف ترويج اأهدافه���ا ون�صاطاتها يف ظّل 

الت�صاقه بال�صياق الفل�صطيني.  
يرك���ز االئت���الف يف م�صعاه على النا����س؛ الأن جه�د مكافحة الف�ص���اد لن تنجح ولن 
تثم���ر اإال من خالل انخراطهم ال�ا�صع فيه���ا، خا�صة اأن مكافحة الف�صاد ت�صعى اإلى 
حتقي���ق الرفاهية والتنمية امل�صتدامة له���م، التي ي�صكل الف�صاد اأحد اأهم معّ�قاتها. 
ا، ي�صتند اإل���ى ال�صراكة والتعاون مع جميع  ا �صامالاً وم�صتداماً ويّتب���ع االئتالف منهجاً
االأطراف ذات العالقة وجمم�عات امل�صلحة؛ بهدف تعزيز ال�صفافية يف امل�ؤ�ص�صات 
الفل�صطيني���ة عل���ى اخت���الف ت�صنيفاتها، واإنف���اذ القان�ن وم�صارك���ة امل�اطنني يف 

احلكم ويف اإدارة م�ارد الدولة الفل�صطينية.

الر�سالة
تعزي���ز ال�صفافية وامل�صاءلة وقيم النزاهة يف امل�ؤ�ص�صات الفل�صطينية، يف اإطار نظام 

النزاهة ال�طني واتفاقية االأمم املتحدة واالتفاقيات العربية ملحاربة الف�صاد.

الروؤيا
جمتمع فل�صطيني خاٍل من الف�صاد.

اأع�ساء جمل�س اإدارة ائتالف اأمان
د. حنان ع�صراوي / رئي�صة جمل�س االإدارة

د. ج�رج جقمان/ ع�ص�
اأ. �صمري حليلة / اأمني ال�صر

اأ. حنان طه / ع�ص�
اأ. عندليب عدوان / ع�ص�

د. ليلي في�صي / ع�ص�
اأ. حممد عبا�س عبد احلق / اأمني ال�صندوق

اأ. ع�صام ي�ن�س / ع�ص�
د. عزمي ال�صعيبي / مف��س » اأمان« ملكافحة الف�صاد

اأع�ساء االئتالف
املبادرة الفل�صطينية لتعميق احل�ار العاملي والدميقراطية – مفتاح – رام اهلل

امللتقى الفكري العربي- القد�س
امل�ؤ�ص�صة الفل�صطينية لدرا�صة الدميقراطية- م�اطن - رام اهلل

مركز امليزان حلق�ق االإن�صان - غزة 
مركز التجارة الفل�صطيني – بال تريد - رام اهلل

باالإ�صافة اإلى عدد من االأفراد النا�صطني يف جمال احلكم الر�صيد ومكافحة الف�صاد
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الطاقم التنفيذي الأمان 2013
غادة الزغري / املديرة التنفيذية

ع�صام حج ح�صني / مدير الرامج وامل�صاريع
النا ط�ا�صة / مديرة الرنامج الرئي�صي

حممد دمدوم / مدير مايل و قائم باأعمال املدير االإداري
عبري م�صلح / مديرة وحدة البحث والتط�ير

هامة زيدان / مديرة مركز املنا�صرة واالإر�صاد القان�ين 
�صروق حجاوي / مديرة م�صروع 

حممد اأب� �صالح / من�صق م�صروع
وائل بعل��صة / مدير مكتب غزة

رامي م��صى / من�صق ال�صفحة االإلكرتونية ومركز امل�صادر
جميلة عبد / من�صقة م�صروع

ف�صل �صليمان / م�صرف التدريب واالإعالم و مدير م�صروع
وائل احلاج حممد / من�صق م�صروع

لينا فالح / من�صقة م�صروع
مروة اأب� ع�دة / من�صقة م�صروع

بالل الرغ�ثي / م�صت�صار قان�ين – دوام جزئي
نان�صي حمم�د / م�ص�ؤولة العالقات العامة – دوام جزئي

فخر خلف / حما�صب رئي�صي
بكر الرتكماين / م�صت�صار قان�ين

ALAC ل�ؤي جابر / م�صاعد اإداري
�صالم زهران / م�صاعدة اإدارية
في�ال عطااهلل/ م�صاعدة اإدارية

�صم�د الرغ�ثي / م�صاعدة اإدارية
رناد الناط�ر / م�صاعدة اإدارية

منال ك�نة/ م�صاعد اإدارية
اأماين جمال / �صكرتاريا

والء الق�ا�صمي / �صكرتاريا
فائدة دغرة/ م�ظفة خدمات
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القوائم المالية المدققة 2013
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شكر خاص
ي�صكر االئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة )اأمان(، اأع�صاءه كافة؛ لدعمهم املت�ا�صل لراجمه ون�صاطاته، 
وال�ص���ركاء واملم�لني املحليني والدوليني كافة، ويخ�س بال�صك���ر ائتالف مم�يل الرنامج الرئي�س: حك�مات 
الرنوي���ج، وه�لندا، ول�ك�صمب�رغ؛ لدعمهم امل�صتمر، كم���ا ي�صكر منظمة ال�صفافية الدولية وحك�مات ال�ص�يد 

وبريطانيا واملانيا واالحتاد االأوروبي وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي.

���ا، ي�صجل االئتالف �صكره ملنظمات العم���ل االأهلي، واملجم�عات ال�صبابية التي نفذت مبادرات خالقة  وختاماً
ملكافحة الف�صاد، وجلميع امل�ؤ�ص�صات الر�صمية التي تعاونت مع »اأمان«، ول�صبكات العمل الفل�صطينية والعربية، 
وجلمي���ع الباحثني واملدرب���ني واالأكادمييني، وممثلي امل�ؤ�ص�صات العامة وم�ؤ�ص�ص���ات املجتمع املدين؛ لتعاونهم 

وتفاعلهم واإثرائهم لن�صاطات االئتالف.




